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APRESENTAÇÃO 

MARTINS, A. L. (2006). "Apresentação” Revista Aulas 02(Dossiê Subjetividades. Org. Adilton 

Luís Martins). 

O número sobre subjetividade inicia-se tratando de algumas aproximações contemporâneas a 

respeito da subjetividade e suas conexões conceituais entre neurociência e psicanálise. Em 

seguida procura entender os desafios da formação da cidadania pelo processo de subjetividade. 

E os potenciais pontos fortes e fracos de uma crítica foucaultiana à educação são discutidos e 

avaliados. O artigo centra-se especificamente sobre o valor da obra de Foucault para criticar as 

ideologias políticas e sociais predominantes na educação, que é entendida como uma instituição 

social e, portanto, como um regime moderno de poder institucional. Em termos de pontos fortes, 

a capacidade de levantar questões de conhecimento, poder e contestação que são 

tradicionalmente ignorados pela teoria educacional. Em termos de pontos fracos, o uso 

problemático de Foucault e compreensão do poder e sua aparente rejeição da verdade objetiva 

são investigados.  

Também, temos um  artigo que procura discutir a noção de poética feminista como parte de um 

processo de "feminização cultural" da sociedade, desencadeado principalmente nos últimos 

trinta anos do século XX., um documento histórico traduzido para o português, Emest Renan: O 

que é uma nação? E enfim, uma resenha que procura entender como as pessoas se 

comunicavam nos séculos XVI e XVII. Para isso, atem-se à escrita como uma forma de 

sociabilidade e recorre aos manuscritos como importante fonte de sua pesquisa 
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NEUROCIENCIAS Y PSICOANÁLISIS: CONSIDERACIONES 

EPISTEMOLÓGICAS PARA UNA DIALÉCTICA POSIBLE SOBRE LA 

SUBJETIVIDAD 

Héctor García de Frutos 
Departamento de Psicología Básica de la Universidad de Barcelona - Espanha 
hectorgarcia@ub.edu 

Como Citar: 

Frutos, H. G. (2013). "NEUROCIENCIAS Y PSICOANÁLISIS: CONSIDERACIONES 

EPISTEMOLÓGICAS PARA UNA DIALÉCTICA POSIBLE SOBRE LA SUBJETIVIDAD." Revista 

Aulas 02(Dossiê Subjetividades. Org. Adilton Luís Martins): 23. 

Resumo 

Algumas aproximações contemporâneas a respeito da subjetividade e suas conexões 
conceituais entre neurociência e psicanálise. O presente trabalho descreve a partir de um ponto 
de vista epistemológico as dificuldades dessas abordagens, argumentando que, mesmo se a 
subjetividade pode ser pensada corretamente a partir de ambas as disciplinas, cada uma delas 
deve fazê-lo, separadamente, e precisa de um conceito particular a subjetividade. Um diálogo 
entre neurociência e psicanálise poderia vir a ser útil se cada perspectiva se baseia em uma 
metodologia sólida, empírica e epistemologicamente adequada. 
Palabras chave: subjetividade, neurociências, psicanálise, epistemologia. 

Abstract 

Some contemporary approximations to subjectivity appeal to conceptual connections between 
neurosciences and psychoanalysis. The present work describes from an epistemological point of 
view the difficulties those approaches show, arguing that, even if subjectivity can be thought 
properly from both disciplines, each of them ought to do it separately and needs a particular 
concept to account for subjectivity. A dialogue between neurosciences and psychoanalysis could 
ultimately be useful if each perspective is founded in a solid, empirical and epistemologically 
appropriate methodology. 
Key words: subjectivity, neurosciences, psychoanalysis, epistemology. 

mailto:hectorgarcia@ub.edu
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Introducción: en busca del sujeto 

La subjetividad es hoy un tema candente para dos campos de estudio, las neurociencias y el 

psicoanálisis, que se han reencontrado estos últimos años. 

El propósito del presente artículo es el siguiente: 1) discutir ciertas propuestas contemporáneas 

de interacción entre estas disciplinas; 2) argumentar que no se puede hablar con propiedad de la 

subjetividad al margen de una teoría sólida que defina y determine el concepto de sujeto del que 

estamos hablando. Esta teoría debe apoyarse en una metodología singular y rigurosa, que 

defina objetos de estudio coherentes desde el punto de vista epistemológico. 

En consecuencia, veremos que a falta de una teorización que englobe a las neurociencias y al 

psicoanálisis, debe pensarse un concepto de subjetividad distinto para cada una de ellas. 

Mostraremos además que ambas disciplinas son epistemológicamente válidas, aunque 

presenten dificultades. 

De estos postulados se sigue que se puede responder con rigor a la pregunta "¿quién causó la 

acción x?" al menos desde dos discursos, el neurocientífico y el psicoanalítico, siempre que 

admitamos que la persona se apropia adecuadamente de sus acciones al suponerlas suyas o 

subjetivas, o lo que es lo mismo, que la subjetividad juega un papel fundamental en la acción 

intencional de un agente. Un agente es, tradicionalmente, el individuo (o cosa) que produce un 

efecto; en el caso de una persona, el sujeto activo de una acción. Si la psicología popular sitúa a 

la persona en el origen de la acción intencional, las neurociencias y el psicoanálisis pueden 

situar al agente en otro lugar: en el primer caso, en la singularidad de la red neuronal del 

individuo considerado; en el segundo, en la configuración de creencias, fantasías y deseos 

inconscientes tras los que se postula, por razones éticas, un sujeto que elige. 

Usualmente, se piensa que la subjetividad es la forma en que los individuos suponemos y 

accedemos a la propia identidad. No obstante, la investigación psicoanalítica permite observar 

una disyunción entre el sujeto y la constatación de la propia identidad, como veremos más 

adelante. La particularidad de este sujeto es que, siendo radicalmente distinto del yo (hablamos 

de un sujeto como operador mínimo producido por el lenguaje en tanto éste es un orden 

simbólico, mientras que el yo apunta a la identificación con la propia imagen, que es de otro 

orden), es a la vez la condición lógica previa a toda identificación yoica, siendo esta última, sin 

duda, la base de lo que llamamos identidad. 
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El desarrollo que llevaremos a cabo planteará además dos problemáticas para futuras 

reflexiones, a saber: (a) El problema de la agencia: El concepto tradicional de agente definido 

anteriormente no parece el más apropiado para un estudio riguroso de las causas de la acción; 

(b) El problema interdisciplinar: Si existen al menos dos formas diferentes pero 

epistemológicamente válidas de acceder a la subjetividad queda por saber si pueden conjugarse 

(y si es así, de qué forma) en una concepción interdisciplinaria más amplia. 

1) Algunos problemas de las neurociencias actuales... 

Resulta indudable: hay mente porque hay cerebro. No vamos a discutir este punto: primero, 

porque parece difícilmente discutible; y segundo, porque no es el propósito de este artículo. Las 

neurociencias son hoy una disciplina respetada, con un gran número de científicos trabajando en 

el mundo entero. 

Uno de ellos, el premio Nobel Eric Kandel, sitúa la singularidad individual fundamental en la 

estructura cerebral de cada individuo y en sus particularidades mentales (1). Creo que podemos 

generalizar esta convicción a la mayor parte de científicos y pensadores contemporáneos: el 

cerebro es el órgano que constituye todas las particularidades mentales del sujeto. 

Por tanto, está justificado hablar de sujeto neurológico, ya que se admite casi universalmente 

que de la estructura neurológica depende la identidad mental del individuo, así como su 

singularidad para percibir, sentir, reflexionar, decidir, actuar, hablar, imaginar, o crear. 

Sin embargo, no siempre es sencillo extraer conclusiones de las pistas que rastreamos en la 

actividad cerebral, especialmente si tratamos de ligar estas pistas con sistemas funcionales de la 

mente, o con la subjetividad (2). En efecto, si las investigaciones que apuntan a localizar 

funciones mentales en áreas cerebrales son numerosas, los resultados son en muchos casos 

contradictorios, como recuerda Coltheart (2): las técnicas de neuroimagen no establecen 

módulos por sí mismas, sino que pueden a lo sumo localizar módulos ya conceptualizados. Hay 

interdependencia entre el modelo preestablecido y el modelo que supuestamente estaría 

implícito en la organización cerebral: sólo se puede localizar lo que ya está conceptualizado. 

Lo cierto es que la interpretación misma de los trabajos en neurociencias depende de 

determinados puntos de partida sobre el cerebro, de carácter teórico, algunos de los cuales 

vamos a considerar aquí. En muchos casos, se obvia la discusión de estos aspectos teóricos 

para llegar a conclusiones que parecen convincentes. Algunos serían: 
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1) El sistema nervioso central (SNC) se estudia usualmente como una unidad independiente. 

Pero no podemos olvidar que esto es un recorte conceptual. El SNC existe en conexión con 

órganos, glándulas, músculos (3, 4). No se limita al tejido intracraneal sino que incluye 

prolongaciones que permiten el funcionamiento del cuerpo entero de un individuo. Funciona por 

y en relación a estos tejidos, y necesita de estimulaciones adecuadas (tanto externas como 

internas), que hoy sabemos moduladas y de una gran complejidad (5). El argumento holista está 

muy manido, pero no por ello debe olvidarse. La neurociencia se basa generalmente en un 

recorte conceptual del SNC del resto de tejidos, y explicamos fenómenos en el cuerpo del ser 

humano a partir de su funcionamiento. Esta decisión no es gratuita: conlleva la construcción de 

un objeto ideal, un SNC estándar, universal, desligado del resto del organismo: el SNC del 

individuo normal. 

2) Aunque hablamos del SNC, en la investigación empírica se asume y acepta ampliamente que 

la arquitectura neuronal se organiza en áreas (6): esto ha sido demostrado por ejemplo, de 

manera ampliamente aceptada y convincente, al aislarse un mapa neuronal del sistema de 

percepción visual. Sin embargo, estas áreas interactúan, lo que supone una configuración 

dinámica como ya propuso Luria (7). Por tanto, la investigación supone y trabaja generalmente 

desde una modularidad compleja, pero conceptualmente el SNC se piensa como una unidad. 

Surge inmediatamente una pregunta, a saber, si es pertinente hablar del "cerebro" o del SNC y, 

si lo es, explicar cómo y por qué mecanismos el cerebro "unifica" por así decirlo su actividad. 

Este es el problema de fondo que enfrenta hoy a los modelos modulares de la arquitectura 

neuronal con los modelos conexionistas. 

3) El fenómeno de la plasticidad neuronal, demostrado a nivel neurofisiológico y cuya 

importancia conceptual no cesa de ir en aumento, impide concebir el cerebro como un objeto 

inmutable. Si a nivel macroscópico la anatomía permanece aparentemente inalterable, las 

conexiones celulares están siempre sometidas, al menos potencialmente, al cambio. Si somos 

rigurosos con los postulados de este fenómeno debemos admitir que si algo es válido para un 

cerebro hoy, no tiene por qué serlo el año que viene. 

4) Tampoco podemos olvidar las exigencias que impone cualquier medición de la actividad 

cerebral: a saber, que el origen de una cadena de activaciones depende siempre de ciertos 

criterios metodológicos sujetos a discusión. En efecto, es la implantación (teórica y 

consensuada) de un tiempo cero y de una actividad base lo que marca el inicio de la medida y 

por tanto de la activación que da lugar a un fenómeno concreto. No en vano, Leibniz ya sostuvo 

que no es posible medir ni concebir una extensión sino a partir de puntos intensionales no 
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sujetos a medición. Estos puntos intensionales vienen dados por la conciencia, e 

indudablemente, en el caso de la ciencia, por axiomas teóricos y acuerdos de la comunidad 

sobre la metodología de medida (8). 

Algunos autores recuerdan apropiadamente ciertos aspectos de las técnicas de neuroimagen 

que exigen prudencia a la hora de interpretar los resultados que obtenemos con ellas. Por 

ejemplo: 

Bub (9) recuerda entre otras cosas que en muchos estudios, para avalar ciertas hipótesis, se 

recurre a datos de la investigación clínico-anatómica, cuyas lesiones suelen ser muy poco 

específicas. 

También señala que, en aquellos casos en que se mide experimentalmente las diferencias de 

activación entre dos grupos (control y experimental, en los que la tarea es idéntica pero difiere en 

un paso fundamental), las diferencias observadas pueden interpretarse al menos de dos 

maneras: a) Las zonas activadas en un grupo pero no en el otro dan cuenta de la tarea 

diferencial entre los grupos; o b) que estas diferencias de activación pueden dar cuenta de redes 

mucho más complejas en los que esta activación participa, sin que dicha zona dé cuenta 

exactamente de la tarea diferencial. 

Por su parte, Logothetis (6) recuerda que las técnicas fMRI no muestran la activación neuronal 

directa sino que dependen del flujo de sangre, lo cual es problemático ya que lo que se mide es 

un subrogado que presenta problemas de especificidad espacial y de respuesta temporal. Esto 

limita la posibilidad de interpretación. Además, la técnica de fMRI no puede distinguir entre el 

procesamiento funcional específico y la neuromodulación, entre las señales neuronales de abajo-

arriba o de arriba-abajo, y puede potencialmente confundir la excitación con la inhibición. 

Estas consideraciones apuntan a que el estudio del funcionamiento neural es muy complejo... 

Complejidad que no siempre se tiene en cuenta en la interpretación de los resultados de muchos 

estudios. Aún más compleja parece la demostración empírica de lo que parece una obviedad: 

que la configuración neuronal está a la base de la singularidad mental. 

Sin embargo, las disciplinas neurocientíficas pueden enriquecerse ampliamente si tienen en 

cuenta la complejidad teórica que implica su trabajo, y buscan enriquecer dicha teoría mediante 

un serio trabajo epistemológico y conceptual. 
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Hemos visto por tanto que el SNC articula su funcionamiento al de otros órganos, que es una 

amplia red de interacciones de una gran complejidad, que responde de forma plástica a la 

experiencia, y del cual aún queda mucho por revelar. Sí, podemos hablar de subjetividad 

neuronal, pero aún queda mucho trabajo por hacer. 

Veremos en el apartado 3 cómo algunos autores contemporáneos han abordado la subjetividad 

desde la neurociencia y apoyándose a la vez en las teorías psicoanalíticas, abriendo una nueva 

ola de intercambios que parecía impensable hace pocos años. Pero antes, examinemos como ha 

abordado el psicoanálisis la cuestión de la subjetividad. 

2) El sujeto del psicoanálisis. 

Y el psicoanálisis, ¿qué puede decirnos de la subjetividad? ¿Por qué un neurocientífico se 

interesaría por la disciplina acuñada por Freud? 

La orientación que tomaremos para hablar de la práctica analítica es propiamente el viraje que el 

psiquiatra y psicoanalista Jacques Lacan imprimió a la lectura de los textos de Freud. Por 

supuesto, no es la única forma de abordar el psicoanálisis, pero la elegimos pues nos parece la 

más sólida en su cuestionamiento epistemológico, en su riqueza de referencias a otras 

disciplinas, así como en su capacidad para poner de relieve una ética que no es sino la de la 

subversión del sujeto. 

Más allá de la teoría, el encuentro entre un analista y un paciente es un hecho. Ahí suceden 

cosas, y se constatan ciertos fenómenos. El psicoanálisis, contrariamente a lo que se piensa, es 

una disciplina empírica en tanto resalta lo que se dice, ni más ni menos. Esto nos parece válido 

para el psicoanálisis en su conjunto; por su parte, Lacan señala repetidas veces que el 

inconsciente es más lo que se escucha que el significado oculto tras las palabras que puede 

suponer un analista. Esto permite justificar que, lejos de toda hermenéutica, el método 

psicoanalítico se sostiene de actos de habla, fragmentos de discurso, los cuales se pueden 

considerar con total legitimidad como siendo empíricos. Por supuesto, lo que no implica en 

absoluto que sea posible hacer una muestra poblacional y tratar los datos de forma estadística: 

eso borraría absolutamente la dimensión del sujeto en juego. 

Para constituir el conocimiento analítico se presentan casos clínicos uno por uno, con sus 

efectos, y se reporta muchas veces las frases tal y como el paciente las dice, siendo esta 

exigencia fundamental. En cualquier caso, el fenómeno de transferencia que se produce entre un 
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paciente y su analista permite que el primero acceda de forma excepcional a algunos de sus 

contenidos mentales, de los que se sorprende o a los que responde con un afecto inesperado. 

Quizás este dato sea el más fundamental para sostener la existencia de un inconsciente: el 

paciente dice cosas, aunque no sabe del todo lo que dice hasta que el analista le señala eso 

mismo que ha dicho. Nada nuevo al nivel del mensaje: lo que el paciente ha dicho ya lo conoce, 

puesto que lo ha dicho. Es escuchar a otro decir lo que uno ha dicho lo que revela algo nuevo, y 

ahí el cuerpo responde con la emoción. Algunos alegarán que esto se debe a la sugestión que el 

analista ejerce sobre el paciente, en tanto éste tiene la absurda convicción de que su analista 

sabe cosas sobre él que él mismo desconoce. Esto es fácilmente rebatible: en efecto, la 

interpretación del analista no siempre causa efectos (¿a qué se debería, entonces, que en 

algunos momentos los cause? Parecería que hay algo singular en esos dichos, por oposición a 

los otros que no generan afectos al ser señalados), y además al cabo de unos meses de análisis 

el paciente ya no le supone el saber al analista, sino a su propio inconsciente. Lo único que el 

analista sabe es escuchar el inconsciente, que no es otra cosa que la lógica que se repite en el 

discurso del paciente. 

Si estos fenómenos se producen, y es un hecho que se producen (toda persona que se analiza o 

que se ha analizado puede testimoniar de estos momentos, que normalmente dan pistas sobre el 

propio análisis y suelen abrir una nueva ola de asociaciones o sueños), no vemos por qué no 

podría haber una explicación coherente de por qué sucede. Hasta hoy, ninguna disciplina que no 

sea el psicoanálisis ha explicado estos fenómenos; como es lógico, ya que el manejo del método 

que los posibilita es singular y se ha perfeccionado a lo largo de décadas. 

La constatación que se extrae de la clínica analítica es sencilla: en el ser humano se establecen 

asociaciones entre los afectos y el discurso, y éste es el objeto privilegiado de estudio de la 

teoría psicoanalítica. A pesar de que la ciencia cognitiva empieza a interesarse estos últimos 

años por las emociones, la perspectiva del psicoanálisis es privilegiada pues maneja contenidos 

mentales que difícilmente se pueden conocer en un dispositivo que no permita una estrecha 

confidencialidad durante años. Sin desmerecer en absoluto los conocimientos de la ciencia 

cognitiva, el dispositivo analítico es único, y merece tenerse en cuenta no sólo como disciplina 

terapéutica, sino como lugar privilegiado de investigación del ser humano. 

Uno no desea lo que quiere, ni tiene por qué querer lo que desea: eso que el psicoanálisis llama 

inconsciente no es otra cosa que ciertas asociaciones lingüísticas y afectivas que configuran lo 

que desea una persona. Desear exige coherentemente un sujeto deseante, sujeto que se 
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presenta como dividido en el psicoanálisis contemporáneo (10, 11). Fenomenológicamente, el 

individuo mismo se siente dividido ahí donde no cree haber escogido lo que desea. El 

psicoanálisis explicita esta división al distinguir el sujeto del yo. La persona que se presenta en 

sesión es el yo, la imagen de nosotros mismos que nos representa, con la que nos identificamos, 

y que modelamos a partir de rasgos que asumimos como propios. Es también el lugar de la 

voluntad consciente. Pero Freud (12) ya postulaba que gran parte del yo es inconsciente: en 

efecto, uno no siempre es consciente de las palabras o rasgos que lo conforman como persona. 

El psicoanálisis postula un sujeto, el sujeto del inconsciente, entre esas palabras, que deben 

tomarse en su valor significante según Lacan: es decir, la unidad simbólica mínima y 

diferenciada que invita a la significación, la cual no forzosamente es fija o unívoca. Es un sujeto 

que escoge en determinado momento algunas, y no otras, para representarse. Recordemos que 

esto no es una construcción teórica de la subjetividad fruto de la reflexión, sino una explicación 

coherente de lo que sucede en un psicoanálisis: una persona entra, habla de sí, se sorprende al 

escucharse decir ciertas palabras y creencias que suponía inmutables pero jamás se planteó y, a 

veces, ve como tales palabras pierden su función, su peso, su valor. Y es por ello que puede (y 

podemos, en general) argumentar que estos rasgos, fundamentalmente lingüísticos, son una 

elección inconsciente: uno no sabe que los eligió hasta que un día, hablando, estos dejan de 

valer lo que valían, y se abre la posibilidad de reemplazarlos por otros, más vivibles. 

Además, no se puede excluir del psicoanálisis una posición ética, según la cual el sujeto es 

responsable. Responsable en gran medida de lo que le sucede, responsable totalmente de lo 

que ha elegido. Sin embargo, es preciso mantener presente la distinción entre sujeto y yo para 

saber que, aunque uno es responsable, no siempre lo sabe, y es en análisis dónde puede 

discernir en qué momento una elección suya le llevó allí donde se encuentra ahora. 

En definitiva: sí, el psicoanálisis es una forma de explorar la subjetividad, como muestran todas y 

cada una de las presentaciones de casos que se realizan, y de las que existe una extensa 

bibliografía. Y sí, es una disciplina epistemológicamente válida en tanto: 

1) El paciente considera esos contenidos no solo como propios, sino como esencialmente 

constituyentes de su singularidad, ¿y quién sino él podría emitir algún juicio de veracidad sobre 

sus propios contenidos mentales? 

2) El analista se limita a subrayar las palabras que dice el paciente, y es solo desde estas 

palabras desde donde construye la lógica del caso. 
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3) Las intervenciones del analista tienen a veces efectos subjetivos y afectivos que cambian 

rasgos, sentimientos o comportamientos del paciente, y en este sentido una cura analítica es 

efectiva. 

4) Es a partir de los casos, única y exclusivamente, desde donde se construye la teoría, siempre 

en construcción y abierta a revisión. 

Sin embargo, no podemos olvidar las dificultades epistemológicas de la teoría analítica: en 

efecto, en tanto trabaja desde la transferencia, y fundándose en la subjetividad, sus resultados 

no se pueden objetivar, ni se pueden establecer leyes causales sobre los fenómenos que 

reporta. No puede por tanto ser una disciplina científica, y esto para algunos cuestiona su valor 

(13, 14, 15). 

 3) ¿Pueden las neurociencias rescatar al psicoanálisis? 

Algunos autores valoran el psicoanálisis como teoría, pero admiten que no puede ser una 

ciencia. Para solventar el problema interdisciplinar que adelantábamos en la introducción y las 

dificultades epistemológicas del psicoanálisis, proponen que éste se base en los datos de la 

neurociencia para reformular su teoría y hacerla científica. Kandel es el principal exponente de 

esta idea. 

En efecto, para Kandel (16, 17), (a) el psicoanálisis representa la visión más coherente e 

intelectualmente satisfactoria de la mente. Pero, sugiere, (b) no ha evolucionado científicamente, 

y ya nada más se puede extraer de la escucha de los pacientes. Habría que seguir las 

indicaciones de Freud (18, 19): será un día posible basar la teoría psicoanalítica en la biología. 

Además, (c) las neurociencias cognitivas son hoy la ciencia paradigmática para estudiar el 

cerebro. 

De estas tres proposiciones se deduce una solución óptima: que el psicoanálisis reconstituya su 

teoría, su clínica y su práctica basándose en las neurociencias, y que a la vez provea a éstas de 

las herramientas conceptuales necesarias para que su concepción de la mente sea lo 

suficientemente amplia y compleja. Es decir: de la unión entre psicoanálisis y neurociencia puede 

surgir el más coherente y completo estudio de la subjetividad. 

Para esta unión se exige una naturalización del psicoanálisis: Kandel sugiere que el 

conocimiento psicoanalítico debe estar sometido a vigilancia por parte de un observador externo, 

ya que los datos psicoanalíticos solo provienen de la visión subjetiva del psicoanalista. Es decir, 
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someter el psicoanálisis al método científico, a la objetividad. Se puede así leer entre líneas una 

convicción de Kandel: de la escucha de una persona en el contexto analítico no se puede extraer 

ninguna verdad sostenible, ya que no es objetiva. 

Kandel cae en una primera contradicción: a la vez que sostiene que el psicoanálisis tiene el 

mejor modelo de la mente posible (curiosamente, ninguna argumentación apoya esta idea), 

olvida que la teoría psicoanalítica se apoya en lo que Freud llamó una metapsicología, es decir, 

una conceptualización teórica en la que Freud (20) no creía demasiado: "Uno no puede menos 

que decirse: "Entonces es preciso que intervenga la bruja". La bruja metapsicología, quiere decir. 

Sin un especular y un teorizar metapsicológicos -a punto estuve de decir: fantasear- no se da 

aquí un solo paso adelante". 

En efecto, la metapsicología existe no por sí misma, sino para dar un marco teórico a la clínica, 

estando siempre supeditada a ella. La clínica psicoanalítica, independientemente de la escuela 

en que se base la práctica, exige la exploración de la singularidad mental de cada analizante a 

partir de la transferencia, que necesita una absoluta confidencialidad e intimidad entre el analista 

y el paciente. La inclusión de un elemento de evaluación objetiva es contraria al psicoanálisis 

porque imposibilitaría la confidencialidad e iría contra la ética y la teoría psicoanalítica. 

Si la teoría psicoanalítica se funda en la clínica de la escucha, pero nada nuevo (¿por qué? 

Kandel no lo argumenta) ni nada verdadero (puesto que requiere objetivación) se puede obtener 

de dicha escucha, ¿Cómo es posible que el psicoanálisis haya dado con el mejor modelo de la 

mente posible? Esto sería parecido a decir que la astrología ha formulado el mejor modelo 

posible del sistema solar. En efecto, de un método falaz (puesto que para dar lugar a alguna 

verdad se requeriría de observadores externos, y no se ha hecho) y obsoleto (puesto que ya no 

puede decir nada nuevo), ¿cómo podría surgir un modelo conceptual adecuado? 

Un segundo problema grave que plantean las ideas de Kandel refiere también a un deseo de 

ignorancia de la realidad de la clínica psicoanalítica: en un psicoanálisis, se habla. Nada más, 

pero nada menos. En ese sentido, la insistencia de Lacan en prestar atención al lenguaje es 

especialmente comprensible. 

Que el psicoanálisis se funde en la neurociencia, es una idea errónea en tanto el discurso del 

paciente es aquello justamente que se analiza, y este se funda en el fenómeno de la 

intersubjetividad, de la creencia y de la interpretación, como sostiene Cavell (10) desde una 

óptica distinta a la lacaniana. Hoy, la neurociencia no tiene las herramientas para fundar un 

saber sobre la interpretación del discurso intersubjetivo, ni para localizar la sede de las creencias 
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íntimas de un sujeto y su articulación. El día en que se puedan explicar los mecanismos 

neurofisiológicos y neuroanatómicos de la interpretación y la creencia, y observar directamente 

las modificaciones en las redes neuronales en que se basan y que causan estos fenómenos 

subjetivos, entonces se podrá explicar en términos biológicos lo que sucede en el cerebro 

durante una terapia analítica. Ese día no ha llegado, y por tanto lo más fundamental de la clínica 

psicoanalítica no tiene aún su correlato en las medidas neurocientíficas. 

Este segundo problema afecta especialmente a la obra de Solms y Turnbull (21), trabajo en que 

los autores apuestan por una síntesis de las perspectivas psicoanalítica y neurocientífica para 

cernir la subjetividad, proponiendo una nueva disciplina: el neuropsicoanálisis. En efecto, en su 

libro proponen que la investigación de pacientes con lesiones cerebrales mediante psicoterapia 

puede no sólo refundar la teoría psicoanalítica, sino sentar las bases para una adecuada 

arquitectura de la mente (Su método de investigación se describe en particular en el capítulo 

octavo del libro, en referencia a un estudio que realizaron Kaplan-Solms y Solms en el año 2000 

sobre la relación entre el sistema inconsciente postulado por Freud y el hemisferio derecho). 

Pero parece complicado, sino imposible, correlacionar adecuadamente la lesión anatómica 

macroscópica común a una cierta cantidad de sujetos, esto es, un hecho biológico 

estandarizado, con la singularidad de un discurso, interpretado además por un analista (la 

concepción de Solms y Turnbull sobre el análisis sostiene que es un proceso introspectivo; 

obviamente, viene a la mente una sencilla pregunta: ¿Si uno accede a sus contenidos mentales 

de forma única y privilegiada por introspección, para qué se necesita a un analista?). 

En definitiva, el salto epistémico parece, cuanto menos, arriesgado... 

 4) El neuropsicoanálisis frente a Davidson y el argumento del 

monismo anómalo. 

Una dificultad epistemológica para que las neurociencias contemporáneas den cuenta 

adecuadamente de la subjetividad tiene que ver justamente con la exigencia de objetividad y 

universalidad que toda ciencia requiere, y con la forma de estudio que eso conlleva en la 

investigación. Se establecen teorías y estructuras de funcionamiento a partir de muestras de 

sujetos (así se procede, sin ir más lejos, en el método de Solms y Turnbull). Por ejemplo, los 

trabajos científicos basados en las técnicas de neuroimagen suelen presentar las imágenes que 

se obtienen de superponer fotografías de cerebros de varios sujetos. Esto conlleva la suposición 

de un SNC ideal, del que sería el ser humano normal, como señalamos anteriormente. Esto 
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sucede especialmente en los estudios de psicopatología: se habla del cerebro del 

esquizofrénico, del depresivo, o del autista. Sin embargo, el trastorno mental se diagnostica hoy 

mediante criterios normativos estándar fruto de una exploración psicológica a partir de manuales 

exclusivamente clasificatorios, como el DSM IV-TR (22). Sólo a partir de ahí se investigan los 

correlatos neuronales de dichos trastornos. No se nos puede escapar que, en el origen de la 

investigación, se asume una clasificación consensuada, pero que se define como ateórica y que 

se desentiende de la dimensión causal. La validez científica de esta metodología es más que 

cuestionable, en tanto la ciencia trabaja siempre desde modelos teóricos para deducir leyes de 

causalidad o correlaciones explicativas. Sólo hay cerebro del esquizofrénico porque suponemos 

un individuo esquizofrénico estándar. 

Entonces, ¿qué nos puede decir hoy la neurociencia de la singularidad del cerebro de cada 

individuo? Opinamos que hasta ahora poca cosa, pero esto no implica que no pueda cambiar en 

el futuro. La única forma posible de aprehender al sujeto neuronal vendría de estudios extensos 

(neurofisiológicos, neuroanatómicos, mediante neuroimagen...) que examinen las 

particularidades cerebrales de un único caso. 

En cuanto a la relación con el sujeto psíquico, se podría pensar, con Solms y Turnbull, que estos 

estudios permitirán relacionar singularidades en la estructura cerebral a singularidades en el 

comportamiento y el funcionamiento mental, cerrando quizás así, algún día, la brecha del 

problema mente-cuerpo (23). 

Y sin embargo, aún en el caso de que un día estos estudios adquirieran el nivel de perfección 

suficiente como para poder explicar la totalidad de las causas físicas a la base de cualquier 

acción, persistiría un problema epistemológico. Es el problema que señala brillantemente Donald 

Davidson (8) y que da lugar a la teoría del monismo anómalo. 

Davidson postula que, a nivel ontológico, un acontecimiento psíquico es siempre un 

acontecimiento físico. En ese sentido su teoría es monista, es decir, que niega la existencia del 

campo mental al margen de un campo físico (neuronal) que lo determina. Sin embargo, esta 

relación solo puede darse para acontecimientos psíquicos puntuales, fechados, esto es, tomados 

uno a uno; esta relación de identidad no puede darse en forma de leyes psicofísicas para tipos 

de acontecimientos mentales. ¿Por qué? 

Porque la forma de definir un acontecimiento psíquico es que es un acontecimiento que implica 

para su descripción el uso de términos mentales, como las actitudes proposicionales (de la 
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misma forma que un acontecimiento físico es cualquier acontecimiento que se pueda describir 

mediante términos físicos). 

Los términos mentales incluyen al menos un verbo del tipo creer, recordar, sentir, percibir. 

verbos que remiten a la característica de intencionalidad que postulaba Brentano. Son 

expresiones características del lenguaje humano, siendo éste un sistema abierto a la 

interpretación que no admite leyes estrictas que relacionen unos acontecimientos con otros: no 

se puede nunca predecir (aunque se pueda suponer, o determinar estadísticamente su 

probabilidad de ocurrencia) qué acontecimiento mental seguirá a un acontecimiento mental dado. 

Los acontecimientos mentales se expresan como deseos, creencias, intenciones, recuerdos, y 

en definitiva determinan (al menos en parte) cualquier acción humana que se considere conducta 

y no sea una respuesta instintiva, siempre que para su descripción se empleen términos 

psicológicos. 

Por tanto, no se pueden establecer leyes psicofísicas en sentido estricto, sino únicamente 

generalizaciones (siempre variables) a partir de estadísticas, ya que lo psíquico viene 

determinado por un sistema abierto y lo físico tiene, por definición, una extensión cerrada. 

En tanto consideremos que la singularidad del ser humano puede definirse adecuadamente por 

actitudes proposicionales que expresan creencias, deseos, afectos, recuerdos, motivaciones, 

intenciones, decisiones., y por muy extensa que sea la descripción física de las bases 

neuronales del comportamiento humano, tendremos siempre dos formas epistemológicamente 

válidas de dar cuenta de los mismos eventos. La descripción psíquica no podrá ser reducida a 

las explicaciones físicas si aceptamos como válida la idea de Davidson: que las razones de una 

persona pueden ser consideradas causas de sus actos, y que dichas razones incluyen siempre 

potencialmente cierta cuantía de indeterminación. 

 5) La plasticidad neuronal: la subjetividad emerge en las 

neurociencias. 

Si hay algún fenómeno biológico que permite pensar la indeterminación, la decisión, la libertad o 

la interpretación, este sería la plasticidad neuronal. Esta realidad impide pensar el cerebro como 

un sistema cerrado sometido a leyes, introduciendo en la ecuación los conceptos de 

contingencia y de mutabilidad. Para Ansermet y Magistretti (24), psicoanalista y neurobiólogo 

respectivamente, el fenómeno de la plasticidad neuronal constituye por sí mismo un nuevo 
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paradigma que entierra el determinismo genético y los modelos de interacción 

genética/ambiente. Se apoyan para ello en el siguiente argumento: si hoy sabemos como se 

inscribe la experiencia en el sistema neuronal, y sabemos que dicha inscripción determina al 

sujeto, debemos aceptar que entre la genética y el ambiente interviene la plasticidad neuronal, 

una determinación constituida por las vivencias singulares que vienen a inscribirse en una red 

que se reconfigura constantemente. La subjetividad se torna así una noción central tanto para la 

neurociencia como para el psicoanálisis. 

Los autores plantean la similitud de esta problemática con la que introduce el descubrimiento de 

la epigenética, fenómeno que permite relacionar los rasgos del ambiente con el genoma. En 

efecto, la epigenética determina qué causas ambientales influyen en que algunos genes se 

expresen en determinado momento cuando hasta ese momento no lo habían hecho. Este nuevo 

campo de investigación da lugar a una ruptura del debate sobre la existencia o no de un 

determinismo genético estricto. 

Su obra recorre la teoría psicoanalítica y los últimos hallazgos en neurofisiología para postular lo 

siguiente: 1) la huella no sólo se inscribe una vez, sino que lo hace en sucesivas reescrituras a 

distintos niveles (consciente e inconsciente, como mínimo), reconfigurando la experiencia hasta 

que ésta queda desdibujada. Esta suposición teórica ya la albergó Freud (18). La subjetividad 

reside en estas reescrituras sucesivas. 2) Se puede tender un puente entre huella psíquica y 

huella sináptica, teniendo también en cuenta que esta última se relaciona siempre con un estado 

afectivo de tipo somático. 

Hay al menos dos formas de interpretar las tesis de Ansermet y Magistretti: 

a) la forma débil: el modelo neurobiológico de inscripción de la huella puede ilustrar la biología de 

la formación del inconsciente y abrir una vía de diálogo sobre la subjetividad entre neurociencias 

y psicoanálisis, a partir de la plasticidad. 

b) la forma fuerte: el sujeto psicoanalítico, cuya sede es el inconsciente, es equivalente al sujeto 

neurológico (o lo que es lo mismo, las singularidades de las redes neuronales). En esta 

perspectiva, la relación entre la huella y el estado somático da cuenta de la articulación entre el 

sujeto y su objeto de deseo. 

La distinción es clara: en un caso las vías epistemológicas son netamente distintas y dan fe de 

niveles de realidad distintos no reducibles el uno al otro. En el otro, la plasticidad neuronal 
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permite una naturalización adecuada de la teoría analítica al dar cuenta de la inscripción de la 

experiencia, y por tanto podría un día sostener el andamiaje psicoanalítico. 

Los autores defienden que hay un punto de intersección (la inscripción de la experiencia a partir 

de la plasticidad neuronal) entre psicoanálisis y neurociencia, aunque mantienen que no hay 

síntesis posible entre estos dos campos. ¿Qué los diferencia? Los autores nadan en la vaguedad 

conceptual al sostener lo siguiente: "¿Acaso el sujeto de las neurociencias y del psicoanálisis no 

es el mismo?". 

De la misma forma, a la vez que localizan al sujeto en la plasticidad neuronal, afirman que la 

inscripción parcial y sucesiva de la experiencia aleja al sujeto de la experiencia misma. Es decir, 

que el sujeto existe gracias a la plasticidad neuronal, pero la misma plasticidad aleja al sujeto de 

la experiencia. ¿Cuántos sujetos hay en juego? 

Este es el verdadero problema de la tesis de Ansermet y Magistretti (24): al naturalizar el 

significante identificándolo a la huella sináptica no se ve por qué psicoanálisis y neurociencia no 

estarían en definitiva estudiando el mismo objeto, lo que implicaría que ambas teorías compiten 

para hallar la mejor explicación posible de la subjetividad. En este caso, puesto que el objeto de 

estudio es en último término la plasticidad neuronal, la neurociencia parecería la disciplina más 

apropiada. 

Pero al tratar de preservar lo mejor de cada disciplina en una teoría conjunta, no pueden evitar 

mantener un dualismo subjetivo, en el que la red neuronal formada por plasticidad es y no es el 

sujeto que acude al diván. Postular este punto de intersección les lleva a una confusión 

terminológica. 

El sujeto de las neurociencias y del psicoanálisis no es el mismo porque en un caso es material, 

observable, y está sometido a leyes biológicas (todo esto es cierto para la plasticidad neuronal), 

y en el otro se trata de una suposición ética, fruto de la subjetivación del lenguaje, y que supone 

para hablar de ello un sistema intersubjetivo, interpretativo y abierto a la posibilidad de decidir. Si 

dos conceptos no se conocen ni se describen de la misma manera no pueden dar cuenta de lo 

mismo. En efecto, al sujeto psicoanalítico se le supone la responsabilidad de sus actos; se le 

supone no ya como siendo autor de su decisión, sino como el lugar en que la decisión ex-nihilo 

es posible. Es un sujeto intencional. La red neuronal, si bien es plástica y compleja, no es 

intencional. 



REVISTA AULAS. Dossiê subjetividades. 

 

No podemos pensar al fenómeno de plasticidad neuronal como un sujeto responsable, puesto 

que se basa en procesos fisiológicos no intencionales, ni como lugar de la decisión ex - nihilo, 

puesto que por definición viene dado en una red de contingencias ya establecida. 

 6) No hay síntesis posible: un sujeto y un objeto de estudio 

para cada disciplina. 

Podemos oponer a las formulaciones de Ansermet y Magistretti las de E. Laurent (25), y de 

Bassols, Berenguer y Laurent (26): estos autores aluden a dos aspectos de la teoría 

psicoanalítica (el sujeto y el objeto) para mantener que psicoanálisis y neurociencia tratan de 

aprehender reales diferentes. 

a) el sujeto: para Laurent (26) el sujeto del psicoanálisis es más que intersubjetivo; se forma a 

partir de un código (el lenguaje, lugar externo impuesto a los hablantes) en un contexto, por 

identificación. Se construye entre un sujeto (podemos imaginar a un niño dirigiéndose a un adulto 

que le enseña a hablar) y su interlocutor (el adulto) en una dialéctica. El punto crucial de Laurent 

a este respecto es señalar la existencia de un lapso, un punto de vacío en este intercambio: el 

sujeto se pregunta por lo que quiere el Otro de él, no comprende por qué el Otro le habla, o no 

acierta a comprender lo que el Otro le transmite. Este punto de vacío imposibilita la 

comunicación, introduciendo la dimensión del equívoco, así como la del deseo; es un vacío 

constitutivo del lenguaje humano en tanto éste nos sirve en efecto para abstraer, o hablar de una 

cosa en su ausencia. El código es inevitablemente abierto. 

Es preciso quizás recordar en este punto que el término "Otro" es tomado de la obra de Jacques 

Lacan. Tiene múltiples lecturas en función del momento de evolución teórica. Aquí, entendemos 

por Otro al interlocutor al que uno le supone un saber, y que se presenta ante nosotros como 

extraño o poco comprensible, siendo difícil que uno lo vea como un igual. El ejemplo más 

sencillo es la forma en que un niño se representa a sus progenitores, pudiendo encarnar ambos 

a este Otro. 

¿Qué hace que el sujeto entienda, dé significado a las palabras del Otro, y se represente 

mediante algunas de ellas? Para el psicoanálisis la constitución subjetiva se establece en un eje 

donde la significación (apuntar a un significado) viene del Otro y el significado queda fijado por el 

propio afecto en el cuerpo. La clínica psicoanalítica encuentra sus puntos de dificultad en 

enunciados dolorosos, interpretados singularmente por el sujeto. Es decir, que el sujeto no sólo 

decide y se presenta mediante ciertas palabras, sino que da significado a éstas en función del 
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afecto a ellas asociado. En efecto, esto se hace presente en la sesión analítica cuando, mientras 

se habla de algunas de las palabras que identifican al sujeto y se cuestiona su significación en 

un contexto vivido, estas palabras pierden su valor afectivo, y surge así una sensación de vacío y 

un nuevo afecto, normalmente el de la angustia. Este momento de tránsito es crucial para que el 

sujeto posteriormente pueda identificarse a nuevos enunciados menos sintomáticos. 

El sujeto de las neurociencias no puede postular lógicamente el lugar del vacío en tanto, al 

menos a día de hoy, se preocupa por la observación de la actividad de las redes neuronales, que 

siempre están ahí, en el cerebro. Se deduce que es imposible identificar lo uno a lo otro. 

b) el objeto: Bassols, Berenguer y Laurent (26) acuerdan que si las neurociencias requieren 

criterios de objetividad, el psicoanálisis se funda en criterios de "objetalidad". Es decir, el real por 

el que se interesa el psicoanálisis es no sólo el real del afecto, en tanto es sentido en un cuerpo, 

sino el de las coordenadas fantasmáticas en las que se presenta. Estas coordenadas organizan 

un escenario inconsciente en el que el sujeto se ubica, unas veces en un rol, otras en otro: 

puede observarse en el ejemplo princeps de escenario fantasmático que es 'pegan a un niño' 

(27). Son coordenadas tanto imaginarias (se presentan en imágenes) como significantes (se 

acompañan de enunciados). Este fantasma es la forma de presentación que determina para el 

sujeto su objeto de deseo, y constituye el núcleo del inconsciente. Por su parte, las 

neurociencias tienen un objeto de estudio, el cerebro, que nada tiene que ver con éste, en tanto 

es un objeto físico, un órgano al que se accede de forma consciente. 

Si pensamos el psicoanálisis como un método de investigación de la mente humana, debemos 

saber por tanto que: 1) su objeto no es físico, sino psíquico; 2) Su objeto no es accesible a la 

conciencia, sino que se deduce del trabajo analítico que opera por desciframiento del 

inconsciente; 3) Su objeto puede considerarse rigurosamente en tanto su reconstrucción 

mediante análisis tiene efectos subjetivos notorios en la vida de los pacientes y en su realidad 

social. Uno y otro objeto no tienen por tanto nada que ver. 

 Conclusión: una invitación al diálogo, no a la síntesis. 

La neurociencia debería tener en cuenta el concepto de sujeto neurológico, ya que ha mostrado 

experimentalmente y explicado funcionalmente parte de los mecanismos a la base de los 

fenómenos de la plasticidad neuronal. Por tanto, es pertinente y posible pensar la subjetividad en 

neurociencias. 
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Sin embargo, la metodología neurocientífica presenta un sesgo: se elaboran muestras de sujetos 

que permiten la interpretación de leyes de funcionamiento a partir de correlaciones de tipo 

probabilista. Si bien esta es una forma adecuada de proceder para generalizar determinados 

mecanismos (por ejemplo, la percepción visual humana, o el procesamiento de estímulos 

auditivos), esta forma no es adecuada para el estudio de la singularidad subjetiva que nos 

presenta la plasticidad neuronal. 

Puede haber actualmente otro problema: si bien las técnicas permiten hoy determinar ciertos 

mecanismos generales, no se conocen aún adecuadamente los mecanismos neuronales a la 

base de la intersubjetividad, la creencia, la interpretación, las condiciones de amor o la toma de 

decisiones. En ese sentido, la neurociencia no tiene aún una explicación adecuada de lo que 

sucede en la clínica psicoanalítica. Por estas dos razones, entre otras, la complementación que 

propone Kernberg (28) en la línea ideológica de las propuestas de Kandel (16), entre el campo 

de la investigación empírico-estadística, la investigación conceptual y la praxis clínica nos parece 

osada y de difícil justificación en cuanto a sus premisas epistemológicas. No hay sujeto en la 

muestra estadística, pues de cada uno se toma un significante que lo representa como idéntico 

al de otro sujeto de la muestra. El sujeto sólo se manifiesta como objeto de estudio. La 

singularidad se descuida, y sin embargo ésta es propiamente lo que pone de manifiesto la 

clínica: no hay el sujeto normal, depresivo o esquizofrénico. Hay una disyunción entre el sujeto 

que aísla la praxis analítica y el significante que lo representa. Entre ambos, es la dimensión del 

deseo la que está en juego, dimensión que orienta la cura analítica, al menos desde Lacan. 

A lo sumo, el estudio de la plasticidad neuronal es sin duda la vía adecuada para investigar la 

inscripción de la experiencia singular en la red neuronal, pero poder dar el salto de la 

singularidad física a la subjetividad mental parece aún una meta muy lejana, 

epistemológicamente imposible si aceptamos el argumento de Davidson. 

Por su parte, el psicoanálisis postula la subjetividad de una forma muy distinta: es una suposición 

ética que va siempre articulada a una dimensión afectiva. Es justamente en este punto en el que 

resulta imposible ligar este concepto al de plasticidad neuronal, pues este es un hecho que no 

requiere de ninguna ética. Pero suponer al sujeto en psicoanálisis no es sólo ético: tiene también 

resultados clínicos de incalculable valor terapéutico. 

El psicoanálisis, por su forma de trabajo, se intuye como una disciplina que tiene mucho que 

decir aún sobre la subjetividad mental, pero no se puede hacer una síntesis de las neurociencias 

y del psicoanálisis si tenemos en cuenta los argumentos que hemos presentado en el presente 
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trabajo. Son disciplinas distintas, con metodologías particulares, y que investigan dominios que 

conocemos de formas diferentes: lo mental y lo físico. Cada una de ellas debe poseer su propio 

concepto de subjetividad. El interés de que el conocimiento sea fragmentario es justamente que 

se pueden establecer diálogos fructíferos entre sus distintas formas, siempre que se acepte la 

singularidad de cada campo, y respetando que cada disciplina tiene una verdad que comunicar. 

Esta parece la vía más respetuosa y la más válida. 
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Resumo  

Observa-se que se vive uma crise da democracia representativa e um enfraquecimento da 
coesão social no Chile atualmente. A perspectiva desde onde esta reflexão aborda o problema, 
sugere que a questão central desse fenômeno reside não no grau de participação dos jovens no 
mundo comunitário e, sim, na redução e atomização do espaço público na estrutura imaginária 
da sociedade. Superar a subjetividade hiperindividualizada pressupõe uma transformação do 
imaginário social caracterizado pela combinação de uma democracia que, ainda representativa 
é, em sua base, exclusiva e desintegradora do espaço público. Há uma lógica econômica 
neoliberal que permeou todas as esferas da atividade humana. Essa transformação representa 
uma série de desafios para a educação cidadã porque suas raízes estão no mesmo imaginário 
de uma estrutura social fragmentada.  
Palavras chave: subjetividade, coesão social, imaginário social, formação cidadã 
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Abstract 

Nowadays we can see that Chile is experiencing a crisis related to its democratic representation 
and a weakening of its social cohesion. The perspective from which this reflection raises the 
problem proposes this phenomenon doesn’t relate to higher or lesser participation of youth in the 
community, but to the reduction and fragmentation of public space in the imaginary structure of 
society. Overcoming this individualized hyper subjectivity implies a transformation of the social 
imaginary characterized by the combination of a democracy which although representative is 
exclusive and disi lestrigones ntegrative of the public space. There is a neoliberal economic logic 
that has pervaded all spheres of human endeavor. This transformation represents a series of 
challenges to citizenship education due to its roots are in the same imaginary of a cracked social 
structure.  
Key words: subjectivity, social imaginary, social cohesion, citizenship education.  
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Introducción 

Hoy se hace cada vez más evidente que se vive una crisis de representación 

democrática. La paradoja consiste en que, de una parte, la institucionalidad del 

sistema democrático sigue funcionando, pero desde la otra la condición de 

ciudadano y de cohesión e identidad social se debilita. Pese a que cada cierta 

cantidad de años se producen cambios y alternancias pacíficas de gobierno, a que 

las elecciones se siguen realizando periódicamente y las instituciones políticas 

funcionan en relación a las metas que fueron creadas, al mismo tiempo, el 
compromiso ciudadano se debilita. 

Cada día más, la indiferencia social, especialmente de los más jóvenes, hacia la 

política, comienza a profundizarse. Una primera señal es su baja tasa de inscripción 

en los registros electorales. Los jóvenes de entre 18 y 29 años solo representan el 

17% del padrón electoral, y se calcula que hay cerca de dos millones de jóvenes 

que no se han inscrito y no participan del sistema electoral (SERVEL, 2009). En 

segundo lugar, se puede mencionar su creciente desinterés y desconfianza por la 

política partidaria. En la 5ª Encuesta Nacional de la Juventud, se evidencia que las 

instituciones de gobierno y los partidos políticos son las organizaciones que más 

desconfianza generan en los jóvenes (INJUV, 2006). Y por último, en relación al 

compromiso democrático de las nuevas generaciones, el estudio desarrollado por el 

PNUD el año 2002 en Chile muestra que en los jóvenes de entre 16 y 29 años, tan 

solo el 40,5% cree que el mejor sistema de gobierno es la democracia, mientras 

que el 34,5% manifiesta que le es indiferente la forma de gobierno y un 20% cree 

que en determinadas ocasiones es mejor un gobierno autoritario. Lo que resulta 

más decidor aún es que el 56% de los entrevistados opina que el desarrollo 
económico es más importante que la democracia. 

A lo anterior se suman diversos estudios que muestran que Chile presenta altos 

índices de inequidad social acompañados de un descrédito generalizado de los 

poderes del Estado, tales como el Poder Legislativo y el Judicial que evidentemente 

repercute en el conjunto de la estructura social y política de gobierno y la 
institucionalidad política social representada por los partidos políticos (CEP, 2010). 

Ahora bien, el debilitamiento de las instituciones y de la cohesión social no se limita 

a una cuestión de opinión pública, ni siquiera a la falta de participación ciudadana 

en proyectos políticos, sino más bien a estructuras complejas de sentido referidas, 

como diría Castoriadis, a la institución imaginaria de la sociedad que de una u otra 

forma ha instituido formas de apatía social en paralelo a una exacerbación del 

individualismo moderno, desarrollando formas hiperbólicas de privatización del 

"espacio público", tanto en sus redes sociales propiamente tal, como es el caso 

emblemático de la educación, como también en las formas de utilización de bienes 

de servicio y de recursos naturales, como el agua, la electricidad, y por ende los 
servicios de comunicación, el transporte, etc. 
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Hay sin embargo otros síntomas que según esta interpretación son más sutiles 

porque afectan el conjunto de la estructura del sistema social. Desde la falta 

de metarrelatos que Lyotard denunciaba hace tiempo, pasando por la noción 

de sociedades liquidas de Bauman hasta la idea de una era del vacío en Lipovestky. 

Sin embargo, es relevante destacar que estos diagnósticos no son de ninguna 

manera explicaciones ni causales, ni sustanciales, sino interpretaciones que ponen 

en evidencia el reduccionismo epistemológico, lógico, y sociológico que atribuye 

generalmente a uno de los síntomas de un problema social el valor de causa 

explicativa global de un fenómeno social determinado. No es por tanto la falta de 

participación política lo que explica la falta de cohesión social de una sociedad, sino 

solo uno de los síntomas que "leídos" desde una lógica no lineal, permite 

evidentemente situar parte de la complejidad del problema, en lugar de limitarse a 

constatarlo, o establecer relaciones proporcionales de mayor o menor frecuencia. 

Ahora bien, por otra parte nos interesa detectar y comprender los desafíos que 

enfrenta la formación ciudadana en la actualidad, para identificar las razones que 

hay detrás del debilitamiento del compromiso ciudadano de las generaciones más 

jóvenes con el sistema democrático, en un contexto que en apariencia cumple con 

los requisitos de un sistema democrático de hecho y de derecho, y proponer 

lineamientos para el desarrollo de una política de formación ciudadana transversal 
de modo tal de favorecer el desarrollo de la cohesión social. 

Este ejercicio estará dividido en dos momentos. En primer lugar abordaremos 

algunas relaciones entre subjetividad y fenómeno social, y en segundo lugar 

estudiaremos la cuestión de la formación ciudadana y sus relaciones con el 
problema de la cohesión social. 

1. La Noción De Subjetividad Social Y Algunas De Sus 

Interpretaciones 

La noción de subjetividad que se presenta es comprendida como una subjetividad 

social referida al "nosotros" intersubjetivo de un sujeto que es siempre en relación 

a otro, y por tanto lo político no es solo una acción determinada de uno o más 

sujetos, sino una condición de nuestra propia estructura como ser humano en el 

mundo. 

Desde una filosofía racionalista, la subjetividad estaba referida a una cualidad 

solipcista del sujeto, aglutinada en la expresión del cogito cartesiano que sostenía 

un Yo pensante, concebido como res cogitans, o sea como sustancia racional. El Yo 

que está en juego en esta afirmación es un yo impersonal y anónimo. El yo de la 

subjetividad en perspectiva fenomenológica, (Merleau-Ponty) y sobre todo en la 
perspectiva histórica social de Castoriadis, que siempre alude a otro. 
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Ahora bien, la relevancia de esta perspectiva supone establecer un desplazamiento 

teórico en varios sentidos, de los cuales en este artículo abordaremos aquellos que 
son fundamentales para la consecución del objetivo planteado. 

1.1. Subjetividad E Imaginario Social 

El imaginario social no es una facultad colectiva referida a la imaginación de un 

grupo o de una sociedad. El imaginario social es una interpretación que consiste en 

sostener en que aquello que denominamos "real" siempre se instituye socialmente. 

La "institución" social es la estructura instituyente de una sociedad que opera con la 

"normalización" (equilibrio, ideales, reglas) de una sociedad a través de sus 

instituciones. Son estos "gestos" siempre inmersos socialmente los que configuran 

la estructura social en su conjunto. La religión, los dioses, el capital o las tasas de 

interés, son parte del imaginario social, así como el ciudadano, el hombre, la mujer, 

el niño. En otras palabras, la textura de lo "real" es imaginaria en el sentido de que 

no son las cosas la que estructuran el sentido del mundo, sino lo social en su 

dimensión simbólica e invisible que estructura e instituye el sentido del mundo, que 
está siempre mediado humanamente. 

"Toda sociedad instaura, crea su propio mundo en lo que evidentemente ella está 

incluida. (…..) En suma, es la institución de la sociedad lo que determina lo que es 

"real" y aquello que no lo es, lo que tiene un sentido y lo que carece de sentido. La 

hechicería era real en Salem hace tres siglos…como el Oráculo de Delfos antes, en 
Grecia (Castoriadis, 1999: 69). 

La institución determina y a la vez es determinada desde y por la institución social 

misma, ya que a la vez que configura sentidos posibles ella misma es configurada 

por ellos. Sin embargo, la reciprocidad no es concéntrica ya que bajo esta 

interpretación la historia jamás se repite porque no hay una sola identidad 

soberana. La diversidad y pluralidad de formas reposa sobre "magmas" de 

significado que no son idénticos entre sí, ni absolutamente opuestos al modo de 

tesis y antítesis. La convergencia es plural y la emergencia necesaria. "La sociedad 

es un sistema de interpretación del mundo; aunque el término ‘interpretación’ es 

aquí otra vez superficial e inapropiado. La sociedad es una construcción, una 

constitución, una creación del mundo, de su propio mundo. Su identidad no es sino 
este sistema de interpretación, este mundo que ella crea". (Castoriadis, 1999: 69). 

Si la sociedad es un sistema de interpretación, el imaginario social es una 

interpretación que releva la dimensión de la subjetividad humana y sus 

configuraciones. La subjetividad no es acá una cualidad metafísica, ni una 

propiedad de una conciencia "interior" de un sujeto pensante, sino las relaciones 

dadas en el conjunto de redes intencionales desde las cuales la existencia humana 

se inserta en el mundo. En pocas palabras, la subjetividad es la relación que por 

excelencia nos vincula a otro, la subjetividad es por ende siempre intersubjetiva y 
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supone a otro en su concreción y en su referencia. Nuestra primera experiencia es 

la experiencia de los otros: en los gestos, en el lenguaje, en las acciones, en los 

deseos. Pero también en las frustraciones, en las angustias, en los miedos, y hasta 

en la locura extrema hay siempre otro. El otro es a veces ambiguo, e incluso 

inexistente, pero como se muestra sobre todo en la literatura y narraciones míticas, 

aquello que se instituye a nivel social literalmente cobra más realidad que nosotros 

mismos, como le sucede a Miguel de Unamuno en Niebla cuando su personaje 

Augusto Pérez se rebela y reclama su autoría frente al escritor, creado en este caso 
por el personaje. 

En esta perspectiva, la subjetividad no es un producto de la conciencia, sino una 

creación, o una co-creación incesante entre los diferentes pliegues de lo social, 

referido a lo histórico- cultural, lo psíquico, y sobre todo a lo simbólico. La historia 

es en realidad una metáfora de lo humano que se "dice" y se expresa de muchas 

maneras. 

1.2. SUBJETIVIDAD Y COHESIÓN SOCIAL 

La noción de cohesión social no nace desde la interpretación subjetiva del 

fenómeno, sino del hecho social en la perspectiva funcional de la sociología de E. 

Durkheim, Por tanto, la cohesión social es definida en relación a la objetividad y en 

función de la división del trabajo. Esta favorece los lazos de solidaridad y de 
integración social de cada grupo1. 

Ahora bien, la noción de cohesión social deriva en nomenclatura de subjetividad y 

no solo de función social, cuando desde diversos documentos y estudios se muestra 

el vinculo entre cohesión y construcción social de unnosotros como sociedad, como 

país, como lugar (ethos) propio de identidad y de sentido. En ambos casos no se 

apela a un supuesto contenido de la identidad, ni a una definición unívoca de 

sentido. Es este aspecto se alude más bien a una experiencia de significado que 

parece deshecha, o al menos híper atomizada desde un imaginario y política social 

en que se privatiza el espacio público, produciéndose por así decir una 

simbolización hiperindividualista del sujeto, que ni siquiera como postulaba 

Descartes se estructura desde una conciencia pensante como cogito, sino desde el 

consumo y la apropiación de la subjetividad concebida como propiedad y como cosa 
(Moulian, 1998). 

Ahora bien desde estudios institucionales como es el caso de la oficina Regional de 

UNESCO (UNESCO 2007), muestran que la falta de cohesión y confianza social 

dicen relación con una verdadera erosión de las instituciones de protección social, 

lo que ha significado una profunda transformación cultural en la sociedad, hoy más 

centrada en el individuo y en su autonomía y en la libertad individual como 

garantes de éxito. El entramado social se ha vuelto más frágil y el concepto de 

comunidad se ha resquebrajado. Los ciudadanos dificilmente se ven a sí mismos 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07052011000200020&lng=pt&nrm=iso#n1
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formando parte de un sujeto colectivo, de un "nosotros", todo lo cual aumenta los 

riesgos de una sociedad fragmentada, lo que otorga una nueva importancia a la 

cuestión de la cohesión y de las instituciones que, como la escuela y la universidad, 
apuntan a la constitución de lo social. (Baeza, 2010). 

Por otra parte, CEPAL (2007) refiriéndose a cohesión social: inclusión y sentido de 

pertenencia en América Latina y el Caribe, sostiene que en toda esta situación, 

paradójicamente son los jóvenes en especial, los que sufren las mayores 

dificultades (desde luego los jóvenes más pobres), los que, pese a que se 

encuentran hoy más incorporados a los procesos formales de adquisición de 

conocimientos y formación de capital humano –aunque de manera desigual de 

acuerdo a los ingresos–, se encuentran más excluidos de los espacios en que dicho 

capital humano puede realizarse. De esta forma, desde la perspectiva de la 

cohesión social, el problema radica en que hoy hay más cobertura en educación, y 

con ello más expectativas de movilidad social, pero al mismo tiempo los niveles de 

frustración aumentan por el desfase entre los niveles de educación alcanzados y las 
opciones "reales" para capitalizarla. (Baeza, 2010). 

En la segunda parte de este trabajo se intenta comprender los desafíos que 

enfrenta la formación ciudadana y detectar las razones que hay detrás del 

debilitamiento del compromiso ciudadano de las generaciones más jóvenes con el 

sistema democrático, en un contexto que en apariencia "funciona" y donde se 

cumple con todos los protocolos de gestión y de participación del sistema 
democrático. 

2. La Formación Ciudadana Y Sus Relaciones Con El 

Problema De La Cohesión Social 

La formación ciudadana ha sido uno de los aspectos formativos considerados con 

gran atención desde que se puso en marcha la Reforma Educativa a comienzos de 

los noventa, especialmente por la Reforma Curricular impulsada desde 1997. Esta 

atención responde a una doble necesidad. En primer lugar, volver a formar una 

ciudadanía bastante mermada luego de 17 años de dictadura, durante los cuales los 

espacios de participación ciudadana fueron prácticamente suprimidos (Huneuus, 

1999), haciendo necesario construir una democracia fundada en un orden social 

más integrado, equitativo y participativo (Cox, 1999). Y en segundo lugar, 

responder a las demandas de la sociedad actual, caracterizada por un crecimiento 

exponencial de la información y de la expansión vertiginosa de las tecnologías para 

acceder a ella, que permiten una mayor interconexión entre las personas, pero al 

mismo tiempo debilita los lazos y las tradiciones nacionales, afectando 

profundamente las identidades y la cohesión social (Bauman, 2007; Hargreaves, 

2003; Lipovetski, 2000). 
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Con ese objetivo en mente, se le ha encomendado a la escuela la formación 

ciudadana, estableciendo sus características en el marco de la Reforma Curricular. 

La propuesta ha consistido en formar una ciudadanía inspirada en los valores y 

prácticas democráticos necesarios para el funcionamiento efectivo del sistema 
democrático y el fortalecimiento de los vínculos colectivos (Cox, 2006). 

Sin embargo, doce años después de puesta en marcha la Reforma Curricular, se 

puede apreciar que no se han logrado los resultados esperados. Tal vez las señales 

más evidentes son la baja tasa de inscripción de la población más joven en los 

registros electorales (SERVEL, 2009) y el creciente desinterés que manifiestan 

hacia la política (INJUV 2006). Sin embargo, un indicador mucho más decidor, 

porque está en directa relación con los efectos del currículum en la formación de los 

estudiantes, corresponde a los resultados arrojados por los estudios de la 

International association for the Evaluation of Educational achievement (IEA), sobre 

Educación Cívica y Ciudadanía, de los cuales Chile formó parte los años 1999 y 

2009 (Torney-Purta, Lehmann, Oswald, & Shulz, 2001; Shulz, Ainley, Fraillo, Kerr, 

& Losito, 2010). Al comparar los resultados de estos estudios, que se hicieron a 

grupos de alumnos educados a partir de distintos programas de formación 

ciudadana, se observa que no existen variaciones en relación al conocimiento y las 

actitudes ciudadanas, pese a que los estudiantes que conformaron la muestra de 

estudio el año 2009 han sido formados íntegramente con el nuevo currículum. Esto 

constituye una clara señal de que pese a las transformaciones curriculares 

implementadas, no se está logrando formar a los ciudadanos que el sistema 
democrático necesita. 

La perspectiva de análisis desde la que se aborda la relación que existe entre la 

formación ciudadana y el debilitamiento de la cohesión social que afecta a nuestro 

país, propone que la raíz de la crisis se encuentra en la combinación de una 

democracia representativa, pero no participativa, con una lógica económica 

neoliberal que ha invadido todas las esferas del quehacer humano, produciendo la 

des-subjetivación del sistema político, económico y social, cuyas consecuencias han 

sido la desubjetivación de la subjetividad ciudadana y con ello el debilitamiento de 
la cohesión social. 

2.1. LAS PARADOJAS DEL SISTEMA DEMOCRÁTICO 

Los conceptos de democracia y ciudadanía no son conceptos estáticos, poseen 

historicidad y varían de la mano con los cambios de la estructura social. 

Etimológicamente, desde su origen en la Grecia clásica, democracia significa poder 

del pueblo, entendido como ciudadanía. Para los griegos ser ciudadano implicaba 

ser homioi, un igual, que gozaba de los mismo derechos que sus pares para 

participar en la toma de decisiones políticas. Con los aportes de los filósofos 

ilustrados a la idea de democracia se le sumó el concepto de soberanía, entendida 

como el poder de gobernar, y se planteó que dicho poder se encontraba en la 

nación, es decir, en los ciudadanos, quienes debían depositar la cuota de poder que 
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les correspondía en representantes que desempeñarían las funciones de gobierno. 

Surgió así el concepto de democracia representativa y el de ciudadano pasivo, 

depositario de la soberanía. Hoy día, tras los cambios políticos y económicos que se 

han sucedido vertiginosamente a partir de los procesos revolucionarios y bélicos 

ocurridos desde comienzos del siglo XX, tanto la idea de democracia como la de 

ciudadanía han presentado transformaciones. A la democracia representativa, se le 

sumó la idea de la participación, es decir, darles a los ciudadanos un rol más activo 

en la toma de decisiones, más allá de la acción depositaria de la soberanía a través 

del sufragio. Ello implicaba formar un ciudadano activo, crítico y reflexivo que 

manifestara sus opiniones y que participara en los espacios de toma de decisiones. 

Pero al mismo tiempo, implicaba crear espacios para la participación, siendo aquí 

donde se presentan las mayores inconsistencias, ya que estos espacios no se han 

creado o han sido desplazados por el mercado. 

Cuando se analiza la historia republicana de Chile, desde el periodo de la 

Independencia se puede apreciar, como lo plantea Jocelyn Holt (1998), que el hilo 

conductor que la conecta es el orden. Desde que Chile adquiere su organización 

política definitiva y estable de la mano de Diego Portales, se considera que la única 

manera de mantener la estabilidad política y económica es el orden. Esta idea 

significó la instauración de un sistema democrático representativo, pero 

conservador y restringido a la élite, a los sectores con la educación y los medios 

económicos que los capacitaban para guiar la organización del Estado Nación. Por 

ello, el correlato del orden ha sido la ampliación de la participación ciudadana y la 
tensión que esta lucha ha generado. 

A medida que el siglo XX fue avanzando, y especialmente a partir de la década de 

1950, se fueron creando espacios de participación ciudadana, en los que todos 

aquellos que habían sido tradicionalmente excluidos, las mujeres, los pobres 

urbanos y especialmente los campesinos, pudieron comenzar a formar parte activa 

del sistema. Sin embargo, la incorporación de estos grupos significó la ruptura del 

orden tradicional del Estado Nación, estructurado a partir de una concepción 

representativa y restringida de la democracia, transformándose en una de las 

causas del quiebre democrático que se produjo durante la década del ’70. El 

sistema chileno, tal y como había sido históricamente concebido, no estaba 

preparado para transformarse en una democracia participativa, y la dictadura se 

encargó de restablecer ese orden originario, destruyendo todos los espacios de 
participación creados. 

Durante los primeros años de la dictadura, tanto la democracia como la ciudadanía 

desaparecieron y se transformaron en los ideales cautivos que había que liberar de 

las ataduras autoritarias, para volver a restablecer el sistema democrático que 

tradicionalmente había imperado en Chile. Lechner (2002) plantea que la 

democracia se transformó en una meta, pasando a concebirse como un destino 

univoco, como la única forma que podía tomar la política para dar cabida a la 

autodeterminación colectiva suprimida por la dictadura. Para alcanzar esta meta, la 
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ciudadanía se organizó y luchó por recuperar estos espacios de participación. La 

oposición política a la dictadura logró generar un movimiento social de carácter 

nacional para terminar con el régimen autoritario y volver a la democracia a través 

de la opción No en el plebiscito de 1988. Paradójicamente, en medio de una 

dictadura, se abrieron importantes espacios de participación ciudadana. Sin 

embargo, más paradójico resulta aun que una vez recuperada la democracia esos 

espacios de participación fueran cerrados y nunca más vueltos a abrir. El periodista 
Rafael Otano (1995:69) hace una clara descripción de esta situación: 

Las casas del No capilarizadas por todo el país, cerraban aquella 

noche sus puertas para no volverlas a abrir. Aquellos lugares donde se 

había nutrido la esperanza democrática y la participación y la 

participación de jóvenes, pobladores, profesionales, jóvenes y mujeres, 

artistas, militantes, independientes, diversas minorías, echaban el 

telón. Se clausuraba un espacio que, con ilusión multitudinaria y 

anónima, se había conquistado contra la dictadura y contra el miedo. 

En aquella jornada de triunfo masivo, con un sencillo acto de omisión, 

los políticos opositores dilapidaron el instrumento de interlocución 

social más eficaz que ellos mismos habían diseñado. Ahí quedó 

decretada una transición construida para la gente, pero evitando a la 

gente. Aquella maravillosa fiesta de la democracia terminó en un coitus 

interruptus, en el inicio de una ausencia civil. 

El retorno a la democracia en Chile no cumplió con las expectativas que había 

generado. La transición a la democracia fue una transición pactada, no una 

transición rupturista; una transición a puertas cerradas, entre cúpulas políticas, y 

en la que el movimiento social, tan importante en la resistencia y oposición a la 

dictadura, no tuvo cabida. El futuro de Chile se decidió por la elite política, que 

parecía haber hecho suya la divisa del despotismo ilustrado, una transición para el 

pueblo, pero sin el pueblo (García, 2006). Pese a que hasta el día de hoy en el 

discurso que sigue abogado por la construcción de una democracia participativa, 

esos espacios no se han vuelto a abrir, y la subjetividad social está completamente 

ausente de la política. 

Como consecuencia, una vez que la democracia se alcanzó, comenzó a perder su 

sentido, porque no era lo que se esperaba. Las preocupaciones cotidianas, los 

intereses, las opiniones, en fin, la subjetividad de las personas no tuvieron el 

espacio esperado. Pese al cambio de gobierno, gran parte de la institucionalidad 

creada por el régimen militar se mantuvo y la participación ciudadana se vio cada 

vez más reducida a la participación electoral. La política se volvió un asunto de 

cúpulas de poder, transformando la democracia en lo que Castoriadis (1999) 
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denomina una oligarquía liberal, un sistema en que el poder se vuelve un asunto 

privado, una democracia burocrática, manejada por una minoría política que llega al 

poder por vía electoral, pero sin dar un mayor espacio de participación al ciudadano 

común y corriente. Desde este punto de vista, los requisitos de todo sistema 

democrático, la libertad de elegir y la igualdad en la participación política, no se 

estarían cumpliendo (Castoriadis, 1999), las decisiones siguen siendo tomadas por 
una élite, mientras que la gran mayoría de la ciudadanía ha sido marginada. 

Esta situación se complementa con el surgimiento de una nueva dimensión de la 

ciudadanía: el consumidor. En el sistema imperante, el ciudadano poco a poco se 

transforma en un consumidor económicamente activo, rol a partir del cual sí puede 

participar en el sistema y tomar decisiones que impactan directamente en su 
calidad de vida. 

2.2. EL METARRELATO NEOLIBERAL: LA ERA DE LA SOCIEDAD ECONOMICISTA 

A la desilusión frente al sistema democrático se suman los efectos que ha tenido la 

consolidación del sistema económico neoliberal en Chile. 

La idea de Metarrelato Neoliberal planteada por Cornejo, González, & Caldichoury 

(2007) refleja los efectos que ha tenido la imposición de la lógica neoliberal en 

todos los aspectos del quehacer humano. Aun cuando en un escenario en que son 

múltiples las opiniones de que hoy estamos viviendo la post-modernidad, 

caracterizada por el quiebre de las estructuras de sentido propias de la modernidad 

y el fin de los metarrelatos, plantear que el neoliberalismo es un metarrelato puede 

estar descontextualizado. Sin embargo no está tan lejos de la realidad. Detrás de la 

fluidez de estructuras y de sentido planteada por Bauman, pareciera haber una 

constante subyacente: la lógica económica, que a través de sus dos armas 

principales, el consumo y la publicidad, ha invadido todas las esferas de lo social: 

desde la política, pasando por la educación, hasta las relaciones sociales e incluso, 
la propia subjetividad de los individuos. 

El metarrelato neoliberal se ha constituido como una especie de ideología que 

ofrece la salvación individual en el presente a través del consumo (Cornejo, 

González, & Caldichoury, 2007), redefiniendo las posibilidades de la participación 

ciudadana. Si bien la dimensión económica forma parte de la existencia humana 

desde los orígenes de la humanidad, hoy todo se ha puesto a su servicio. Tal como 

lo plantea Hanna Arendt (2003), tanto la esfera pública, como la esfera privada han 

sido absorbidas por la lógica económica. Se ha producido una mercantilización de 

todos los aspectos de la vida cotidiana, en la que cada cosa, cada relación e incluso 

cada persona asumen como medida y única razón de sí su valor de cambio en el 
mercado (Cornejo, González, & Caldichoury, 2007). 
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Esto ha producido un nuevo tipo de sujeto, cuya autonomía se basa en su anclaje 

material: actúa exclusivamente a partir de sus necesidades de consumo. Por tanto, 

más que un sujeto autónomo se vuelve un autómata, un sujeto alienado por la 
publicidad y el incentivo permanente al consumo (Baudrillard, 1968). 

La mercantilización de la sociedad ha creado un nuevo concepto de democracia y de 

ciudadanía. La democracia es ahora una democracia de baja intensidad, como la 

han denominado Cornejo, González, & Caldichoury, ya que no solo limita la 

participación ciudadana a la representación, sino que además la relación del 

ciudadano con el Estado se homogeniza a las relaciones con el Mercado. El Estado 

se ve reducido en sus funciones, limitándose a generar las condiciones adecuadas 

para que el sistema económico funcione, a establecer un orden social acorde a la 

mercantilización, lo que implica limitar la participación ciudadana a la capacidad de 

consumir. Por ello todas las políticas públicas, especialmente las educativas, son 

puestas al servicio de la lógica de mercado, para formar la subjetividad ciudadana 

que el modelo económico necesita: el consumidor competente, productivo, 
individualizado y apolítico. 

Surge así un sistema que Castoriadis (1999) ha denominado Burócrata Capitalista, 

una simbiosis perfecta entre Estado y Mercado, que da origen a una sociedad que al 

mismo tiempo está dualizada y atomizada. Dualizada porque está dividida en dos 

grupos: el de los que puede participar de la lógica de mercado y aquellos que están 

marginados porque no pueden consumir; entre aquellos que participan de la toma 

de decisiones políticas y los que se encuentran marginados de ella, los que 

tradicionalmente tienden a coincidir. De hecho, en Chile, los sectores más 

desposeídos son precisamente los que cuentan con menos espacios de participación 

y se manifiestan más apolíticos (PNUD, 2002). A su vez atomizada, porque el 

metarrelato del paraíso individualista que construye la lógica economicista, rompe 

los vínculos sociales y acaba con los ideales colectivos porque impone por sobre 
ellos el bienestar individual. 

De acuerdo con Lechner (2002), este predominio de la libertad individual suprime la 

subjetividad social, requisito básico para la integración colectiva. Mientras más 

individualistas se vuelven los individuos, más se erosiona la acción colectiva y la 

conciencia de un "nosotros", que es básica para dar coherencia al sistema 

democrático y crear una cohesión social en torno a él. En consecuencia, el sistema 

burócrata capitalista genera una nueva subjetividad, caracterizada precisamente 

por la des-subjetivación, dando origen ya no al sujeto social, sino al individuo 
individualizado y personalizado. 

2.3. LA SUBJETIVIDAD DES-SUBJETIVADA 

El sistema burócrata capitalista que opera en Chile, conlleva no solo una des-

subjetivación de la política, la economía y la sociedad en general, sino que significa 
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una des-subjetivación de la propia subjetividad humana, tal como se ha entendido 

en la presente reflexión. 

Si bien la subjetividad no es algo de lo que se pueda prescindir, porque todo ser 

humano es subjetividad, cuando se plantea que el actual sistema produce una 

subjetividad des-subjetivada, no se quiere decir que se suprima la subjetividad, 

sino más bien, que esta subjetividad no considera o no asume las dimensiones 

fundamentales del ser humano, es decir, no asume que cada sujeto es en sí mismo 

colectivo, porque solo puede existir y constituirse a sí mismo en un contexto 

intersubjetivo. En decir, paradójicamente, la subjetividad de la era del consumo 

rompe con las dimensiones fundamentales de toda subjetividad. La lógica 

economicista y su ideal ciudadano del consumidor individualista rompe la 

experiencia de ser-en-el-mundo. Siguiendo las ideas de Baudrillard (1968: 212), el 

consumo ya no responde a las necesidades del ser humano, sino simplemente al 

afán de producir y comprar. Los objetos de consumo ya no son el referente de las 

relaciones entre el sujeto y la sociedad a partir de las cuales se iba conformando la 

conciencia y la identidad del sujeto. Por el contrario, las relaciones sociales son 

reemplazadas por relaciones personalizadas con los objetos, como si fuesen seres 

complejos y su consumo constituyese una verdadera relación humana, capaz de 

reemplazar la relación con otros sujetos. La idea que hay detrás de esto es que los 

individuos pueden construir su experiencia de ser-en-el-mundo sin necesidad de la 

colectividad, ya que los objetos le darán todo lo que requiere para poder satisfacer 

sus necesidades individuales. 

La subjetividad pasa a ser comprendida bajo lo que Baudrillard denomina el código 

del standing, sistema de significados que define la posición social a partir de los 

objetos que se tienen, descomponiendo todo el repertorio jerárquico de las 

relaciones sociales al suprimir los sistemas fundamentales de la comunicación 

humana: el lenguaje, los valores, los ritos, la tradición, etc. (Baudrillard, 1968: 

219-220). El código del standing ha generado el surgimiento de un individuo 

personalizado, que construye su identidad a partir de la relación que establece con 

los objetos, suprimiendo cada vez más la relación con los otros. Lipovetsky (2000) 

designa a este nuevo individuo como un narciso puro que apela a la individualidad 

no para destacar su condición sujeto único e irrepetible, condición que comparten 

todos los seres humanos, sino para personalizarla y suprimir al otro. Su centro de 

preocupaciones está en el Yo, imponiendo su autoconciencia por sobre la conciencia 

política y la conciencia de clase (Lipovetsky, 2000: 55). Es decir, aparece un 

individuo personalizado, despolitizado y des-subjetivado, que se busca a sí mismo 

guiándose exclusivamente por sus intereses personales, suprimiendo los intereses 
de la colectividad. 

La intersubjetividad queda así definida negativamente. El otro se presenta como un 

rival que entorpece o estimula la formación de la propia individualidad 

personalizada. Desaparece la empatía y la solidaridad. Se concibe que cada cual se 

mueve en su propio círculo cerrado, como si no dependiesen el uno del otro más 
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que para competir y demostrar cuál puede más. Se podrá decir que el espíritu 

competitivo es una dimensión de la condición humana y que no es nada novedoso 

el afán por competir con el otro. Sin embargo, la novedad no está en el afán 

competitivo sino en el hecho de que esta competitividad sea cada vez más la única 
forma en que se asume la relación con el otro. 

La consecuencia de un sistema que se centra cada vez más en las libertades 

individuales es precisamente la ruptura de la cohesión social. La intersubjetividad 

desde el individualismo personalizado se vuelve negativa, porque la competitividad 

hace que los vínculos colectivos sean cada vez más difusos y que los individuos 

estén cada vez más preocupados por sí mismos que por el bien de la comunidad, 

provocando lo que Bauman denomina la fragmentación de la dimensión social del 

ser humano, provocando que sea precisamente la subjetividad humana la que se ve 
fragmentada. 

El sistema burócrata capitalista (con su democracia representativa restringida y 

mercantilización de la vida cotidiana) responde a un imaginario social creado por la 

forma en que interactúan los sujetos des-subjetivados. Es precisamente ese 

imaginario social y la comprensión antropológica que tiene del ser humano, como 

un ser ya dado, eterno y absoluto, y por tanto ahistórico y descontextualizado, lo 

que ha llevado a naturalizar el sistema, es decir, a creer que las cosas son así 

porque así tienen que ser y que por tanto no se pueden cambiar. Lechner (2002) 

plantea que la naturalización ha hecho asumir que la des-subjetivación de la 

política, que se traduce en la limitación a la participación ciudadana, y de la 

economía, que se refleja en un individualismo personalizado cada vez más 

creciente, "deben" ser así, como si en cada una de estas realidades que han dado 

forma al sistema el accionar humano no hubiese intervenido. Se asume a un 

individuo en sí y para sí que surgió con la democracia, pasando por alto que dicha 

concepción, así como toda la red de significaciones a partir de la cual funciona el 

sistema, está determinada por el imaginario social, construido por esos mismos 
individuos. 

Desde este punto de vista, el debilitamiento de la cohesión social tiene su origen en 

su propio imaginario social. El sistema está des-subjetivado, porque es el mismo 

sistema el que ha creado las condiciones para esa des-subjetivación al concebir a 

los sujetos fuera de su contexto histórico y social y al no asumir que el ser humano 

es un ser en construcción a partir de su experiencia de ser-en-el-mundo, la cual es 

social, ya que depende de los vínculos intersubjetivos. 

Sin duda la cohesión social requiere ciudadanos críticos, participativos y 

comprometidos con el sistema, pero las acciones colectivas a partir de las cuales se 

ha ido construyendo la ciudadanía han logrado precisamente lo contrario. El 

sistema sigue funcionando, pero al mismo tiempo se está resquebrajando porque el 

compromiso ciudadano se debilita cada vez más. Necesita incorporar la 

subjetividad, pero al mismo tiempo la está des-subjetivando, porque la política 
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sigue estando restringida a unos pocos, cerrando los espacios de participación, 

provocando que los sujetos de vuelvan más apolíticos al sentir que no representan 

sus intereses, que en este espacio tienen ningún poder de decisión. En cambio, en 

el mercado, los sujetos "creen" tener toda la libertad de poder elegir qué es lo que 

quieren para satisfacer sus necesidades individuales, a partir de sus propios 

intereses, sin preocuparse por el bien común, y mejor aún, sin que nadie sancione 

ese desinterés. El ciudadano ideal pierde terreno a pasos agigantados frente al 

consumidor real, un consumidor individualista, cada vez más desvinculado de los 

intereses colectivos y que por ello contribuye a fragmentar la subjetividad social 

que el sistema democrático necesita para seguir operando, generándose así un 
complejo círculo vicioso. 

Castoriadis plantea que la solución a esta crisis es cambiar el imaginario social, 

generar un cambio en los hábitos de los sujetos, en las estructuras antropológica y 

sociopsíquica sobre las que se ha construido el imaginario social, para que los 

individuos que componen la sociedad puedan cambiar sus conductas, superando el 

individualismo impuesto por la preponderancia que ha adquirido el sistema 

económico en todas las esferas sociales (Castoriadis C., 1999). La paradoja de este 

cambio es que quienes deben realizarlo son los mismos sujetos a los que este 

imaginario social ha des-subjetivado. Es decir, la solución a los problemas del 

sistema exige el accionar colectivo de ciudadanos críticos, reflexivos, participativos 

y con una clara conciencia política y social, en un sistema que en la práctica apunta 

precisamente a eliminar ese tipo de ciudadanía. 

2.4. LOS DESAFÍOS DE LA FORMACIÓN CIUDADANA Y DE LA COHESIÓN SOCIAL FRENTE A LA 

DES-SUBJETIVIZACIÓN DEL SISTEMA 

En este contexto burócrata capitalista, marcado por una creciente des-subjetivación 

de la subjetividad, es que se le encomienda a la escuela la formación de los 

ciudadanos. Si bien la formación ciudadana no es una tarea nueva para la escuela, 

ya que la viene desarrollando desde la formación de los Estados Nacionales a 

comienzos del siglo XIX, hoy presenta una diferencia con la función que 

tradicionalmente ha desempeñado: la ciudadanía que se le pide formar no es la 
ciudadanía a partir de la cual funciona el sistema. 

A partir del análisis que realiza Lewkowicz (2008) sobre la función de la formación 

ciudadana que la escuela desarrolló desde las primeras décadas del siglo XIX y 

durante gran parte del siglo XX, se puede concluir que existía una relación directa 

entre el ciudadano que se le exigía a la escuela y la concepción de ciudadanía sobre 

la que funcionaba en la práctica el sistema. Los Estados Nacionales, necesitaban un 

ciudadano pasivo, depositario de una ciudadanía que no ejercería pero que sí 

depositaría en sus representantes, y además un ciudadano comprometido con la 

nación, concebida como una entidad homogénea, sin espacio para la diversidad y 

unida por una historia oficial. La escuela era la encargada de transmitir esa historia 
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oficial y normalizar a la población, especialmente a los indígenas y los inmigrantes, 

para que todos cumplieran con los requisitos del sistema político. 

Sin embargo, hoy las cosas son diferentes. Desde el retorno a la democracia, la 

educación ciudadana está orientada a formar ciudadanos activos, en los que se 

conjuguen las tres dimensiones clásicas de la ciudadanía: la política, referida a la 

participación en los procesos electorales; la civil relacionada con la defensa de los 

derechos básicos de todo ser humano; y la social, orientada a la organización 

colectiva y al desarrollo de la tolerancia y el respeto a la diversidad. (Marshall, 

1998). La educación ciudadana que comienza a desarrollarse en Chile a contar de la 

puesta en marcha de la Reforma Curricular en 1997, está orientada a la formación 

de una ciudadanía inspirada en los valores y prácticas democráticos, por medio de 

la entrega no solo de contenidos conceptuales referidos a la institucionalidad 

política, sino también del desarrollo de habilidades y actitudes necesarias que le 

permitan estructurar una comprensión del entorno social y les orienten a actuar 

crítica y responsablemente en la sociedad, sobre la base de principios de 

solidaridad, cuidado del medio ambiente, pluralismo, y valoración de la democracia 

y de la identidad nacional. Este nuevo marco curricular implica una nueva 

concepción de la ciudadanía, entendida ya no desde la perspectiva del ciudadano 

como fuente de la soberanía y la nacionalidad, sino como un ciudadano activo, 

participativo, con capacidad de reflexión y crítica frente a las problemáticas propias 

de la sociedad globalizada. Sin embargo, en la realidad no hay bases que sustenten 

este proyecto. 

Primero, porque no existen espacios de participación reales para los ciudadanos 

comunes y corrientes. En segundo lugar, porque prima una lógica economicista que 

reduce la ciudadanía a la participación en el mercado económico. Y tercero, porque 

la mezcla de estas dos situaciones ha perjudicado la identificación de la subjetividad 

con la identidad nacional. Hoy no está claro qué significa ser chileno, lo que 

contribuye aún más a desvincular lo colectivo. El estudio realizado por el PNUD el 

año 2002, Nosotros los chilenos, muestra que 52% de los encuestados plantean 

que es difícil decir qué significa ser chileno o, derechamente, que no existe "lo 

chileno". Esto respondería a que el imaginario de ser chileno está fragmentado 

porque no existe una concordancia entre el discurso oficial y lo que se vive en la 

práctica: "los jaguares de América Latina; el país más desarrollado de América del 

Sur", pero ¿jaguares de qué? ¿A quién llega ese desarrollo? La marginación política 

y económica que afecta a una gran mayoría provoca que el discurso oficial se 
quiebre, y con ello se fragmente también el imaginario social. 

El mismo estudio del PNUD plantea que en Chile existen tres experiencias de lo que 

es ser chileno: la primera es la del Chileno Orgulloso, que representa el 32% de la 

población y que considera que lo chileno está en las tradiciones y en la historia del 

país. Pertenecen a sectores socioeconómicos acomodados y tienen altos índices de 

educación, y por tanto sienten que forman parte de los espacios de participación 

social, económico y político, y de un colectivo caracterizado por los valores propios 
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de la chilenidad. La segunda experiencia es la del Chileno Inseguro, que representa 

el 38% de la muestra y cree que hoy es difícil decir qué es ser chileno. Pertenecen 

a los sectores medios con educación terciaria, ya sea técnica o universitaria y aún 

cuando sus salarios no son los más bajos, se sienten permanentemente inseguros 

de perder su trabajo, y eso provoca que pese a que no se sienten marginados del 

sistema, no confían en los espacios de participación que les ofrece ni creen en la 

existencia una comunidad nacional. Por último, la tercera experiencia, es la del 

Chileno Molesto, que representa el 30% de la muestra y cree que lo chileno no 

existe. Pertenecen a los estratos socioeconómicos más bajos de la sociedad, 

presentan los menores índices de escolaridad y se manifiestan molestos con el 

sistema porque sienten que nada ha cambiado, que todo sigue igual de mal que 

siempre. Se sienten marginados de los espacios de participación política y 

económica, creen que son los grandes perdedores del sistema, que nada les ofrece 

seguridad y que solo pueden vivir pendientes del presente porque no pueden 
proyectarse a futuro. 

Es a partir de este escenario subjetivo que la escuela tiene la misión de crear 

ciudadanos participativos y comprometidos, en un contexto fragmentado, sin 

vínculos sociales profundos, y caracterizado por una participación política y 

económica restringida, donde la gran mayoría, especialmente la más desposeída, 
está marginada. 

Si se considera que el conocimiento es una acción que se desarrolla a partir de la 

experiencia de ser-en-el-mundo y esta experiencia hoy en día está dominada por la 

lógica economicista, que la manipula a través de la publicidad y los medios de 

comunicación, incentivando a consumir más que a participar de las decisiones 

políticas; a satisfacer las necesidades individuales para tener aquello que el otro no 

tiene, para subir de estatus a partir de los objetos que adquiere, más que 

establecer vínculos colectivos, se puede evidenciar que existe un desfase entre el 

discurso oficial sobre la ciudadanía que se debe formar y la ciudadanía que se 
genera en la práctica. 

A este desfase se suma el hecho de que la misma escuela se encuentra bajo la 

marginación y la mercantilización que afecta al sistema. En primer lugar, porque los 

actores del sistema escolar han sido permanentemente marginados de la toma de 

decisiones que han afectado directamente su quehacer. La Reforma Educacional y 

sus posteriores modificaciones se han hecho prácticamente a puertas cerradas y sin 

consultar el parecer de sostenedores, directivos, profesores ni alumnos, siendo tal 

vez el ejemplo más palpable de la participación restringida sobre la que se ha 
construido el actual sistema democrático. 

A esto se suma el hecho de que la educación se ha mercantilizado, 

transformándose en un bien más que se transa en el mercado. Esto ha tenido dos 

consecuencias. Primero, se ha generado una profunda segregación en el sistema 

escolar, con una educación cuya calidad está muy asociada al nivel socioeconómico 
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de los niños y jóvenes a los que forma. Aquellos que pueden pagar son los que 

reciben una educación de mejor calidad, lo que ha ido reproduciendo año a año la 
desigualdad social y la falta de equidad del sistema. 

Y en segundo lugar, el que sea concebida como un servicio, ha provocado que sea 

categorizada, a partir de los resultados, bajo la misma lógica dualizada que impera 

en la sociedad: las buenas escuelas, las que logran buenos resultados SIMCE, son 

las que tienen cabida en el sistema; las malas escuelas, las que obtienen bajos 

resultados SIMCE, quedan marginadas del sistema. En otras palabras, la misma 
educación está siendo des-subjetivada. 

Por último, a la escuela se le pide forme a los ciudadanos integrales que el sistema 

necesita, es decir, con las competencias necesarias para enfrentar los desafíos de la 

sociedad del conocimiento, y las habilidades y actitudes necesarias para desarrollar 

el compromiso democrático que el sistema necesita. Sin embargo, la eficacia de la 

escuela queda reducida a los resultados de las pruebas estandarizadas, sin 
considerar el rol formativo que desempeña. 

Ante esta situación, una formación ciudadana que aporte al fortalecimiento de la 

cohesión social debe enfrentar el desafío de formar ciudadanos participativos en 

una sociedad mercantilizada, des-subjetivada, despolitizada, donde los ciudadanos 

comunes y corrientes, especialmente los más pobres, están marginados tanto de la 

toma de decisiones como del sistema económico, y estudian, además, en escuelas 

que son marginadas sin siquiera considerar el esfuerzo que hacen por sacar 
adelante a sus alumnos. 

Consideraciones Finales 

Las fuentes de la subjetividad humana son siempre sociales. La situación del ser en 

el mundo no es un estado, es una condición de nuestro ser histórico social. Los 

fenómenos sociales, no son más interpretados como hechos u objetos aislables del 

conjunto social, y por tanto, la dimensión del nosotros es un referente no sólo 

existencial sino epistemológico de la "realidad social". 

La referencia al nosotros y a su carácter de subjetividad nos conduce a integrar la 

noción de imaginario social en la lectura de la cohesión social y la formación 

ciudadana. En lo que respecta a la cohesión social, la cuestión central no reside en 

la mayor o menor participación de los jóvenes en el mundo comunitario, sino en la 

reducción y atomización del espacio público en la estructura imaginaria de la 
sociedad. 

Puede parecer de perogrullo proponer un cambio de mentalidad, pero precisamente 

para volver a subjetivar la subjetividad social necesitamos la recuperación de una 
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narrativa social que integre. Para ello, lo que se debe impulsar es la transformación 

del imaginario social. La gran pregunta es cómo la educación podría contribuir a 

romper el círculo vicioso que ha dado origen a esta crisis, cómo formar una 

ciudadanía que logre cambiar un imaginario social con sujetos que han roto los 

vínculos colectivos a partir de los cuales podrían impulsar los cambios. La pregunta 

queda abierta, no era la finalidad de esta reflexión llegar a una respuesta, ni de 

obtener a una solución única. Lo que sí parece irrefutable es que la tendencia en las 

actuales políticas educativas, centradas en las pruebas estandarizadas, la creación 

de liceos de excelencia y los mapas geográficos de colegios buenos y malos no 

parecen ser el camino. Con ello solo se profundiza la des-subjetivación del sistema 
y por tanto, la crisis en que estamos insertos. 
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RESUMO 

Os potenciais pontos fortes e fracos de uma crítica foucaultiana à educação são discutidos e 
avaliados. O artigo centra-se especificamente sobre o valor da obra de Foucault para criticar as 
ideologias políticas e sociais predominantes na educação, que é entendida como uma instituição 
social e, portanto, como um regime moderno de poder institucional. Em termos de pontos fortes, 
a capacidade de levantar questões de conhecimento, poder e contestação que são 
tradicionalmente ignorados pela teoria educacional. Em termos de pontos fracos, o uso 
problemático de Foucault e compreensão do poder e sua aparente rejeição da verdade objetiva 
são investigados.  
Palavras-chave: crítica, educação, Foucault; instituição, o poder, a verdade 

Abstract 

The potential strengths and weaknesses of a critical Foucauldian education are discussed and 
evaluated. The article focuses specifically on the value of the work of Foucault to criticize the 
prevailing social and political ideologies in education, which is understood as a social institution, 
and therefore as a modern regime of institutional power. In terms of strengths, the ability to raise 
issues of knowledge, power and contestation that are traditionally ignored by educational theory 
is discussed. In terms of weaknesses, the problematic use of Foucault and understanding of 
power and its apparent rejection of objective truth are investigated. 
Keywords: critical, education, Foucault, institution, power, truth. 
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Durante as duas últimas décadas, a arquegenealogia de Michel Foucault têm sido empregados 

na teoria da educação para representar uma alternativa às teorias críticas e liberal (com base na 

filosofia da consciência) que tradicionalmente dominadas discursos teóricos neste campo1 Chris 

Mayo2argumenta que essa virada de Foucault aparece: 

para ser parte de uma tentativa mais geral para reavaliar e rever 

posições anteriormente tomadas, e recolocar os conceitos agora 

potencialmente problemáticas como "progresso" e "autonomia" e ainda 

tentar resolver formas melhores e piores da agência, poder e 

resistência.3 

Neste artigo, os potenciais pontos fortes e fracos de uma crítica foucaultiana à educação serão 

discutidos e avaliados. O objetivo do artigo é avaliar as interpretações influentes da obra de 

Foucault no campo da educação, com a esperança de aferir o mérito destas forças e fraquezas 

percebidas nas leituras porsteirores à Foucault. Ao focalizar o valor de uma crítica foucaultiana 

da educação, o artigo também avança com a hipótese de que, para que tal crítica seja bem 

sucedida, o crítico deve ser capaz de ter impacto sobre as ideologias políticas e sociais 

predominantes na teoria da educação. Em outras palavras, a intenção não é avaliar o valor 

potencial de Foucault sobre a autoconstrução do aluno em específico, mesmo com tantos 

méritos em reinscrever a educação "como um esforço para ajudar a pessoa a auto-construção. 

Pelo contrário, o objetivo é avaliar o valor que a obra de Foucault tem para criticar a educação 

como uma instituição social e, portanto, como um regime moderno de poder institucional. 

Tradicionalmente, a tarefa de teóricos críticos é o de ajudar a humanidade a aceitar os ideais 

prescritos pela filosofia, especialmente, aqueles ideais que são consideradas vantajosas para a 

sociedade. Portanto, a teoria crítica tem um objetivo prático4. No entanto, se alguém fosse ler 

Foucault como um teórico crítico, então teria que renunciar a esta definição, que repousa sobre a 

distinção entre os ideais e práticas. Para Foucault, as teorias são sempre práticas. Sua 

preocupação central é, portanto, não para realizar ideais filosóficos na prática, mas sim para 

conscientizar as pessoas sobre as formas de conhecimento, normas e ideais que constituem 

                                                      
1 Popkewitz TS & Brennan M (eds) 1998. Foucault's Challenge: Discourse, Knowledge and Power in Education. 
Columbia: Teachers College Press. 
2 Mayo C 2000. The Uses of Foucault. Educational Theory, 50:103 
3 Mayo C 2000. The Uses of Foucault.  P. 108. 
4 Rajchman J 1985. Michel Foucault: The Freedom of Philosophy. New York: Columbia University Press. 
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suas vidas5. Particularmente, é importante para Foucault a idéia de poder, e em sua filosofia, ele 

tenta elucidar nossa relação com específicas (embora anônimas) configurações de poder. Sua 

crítica não está centrada em uma crítica global ou universal da sociedade, e nem ele oferecer 

qualquer visão ideal de vida. Em vez disso, ele limita-se a articular as formas de conhecimento e 

poder que temos vindo a aceitar como auto-evidentes e que, muitas vezes obscurecer nossa 

compreensão de nós mesmos. 6 

Considerando teóricos críticos e liberais tradicionais como aqueles que têm assumido o papel do 

'professor critico', Foucault tentou criar um tipo de crítica que não oferece juízo nem coloca 

alternativas para a emancipação da sociedade. Neste sentido, sua filosofia constitui também 

uma crítica das teorias críticas e liberal que se controi subsumidas na base na filosofia da 

consciência, na qual presume-se que estamos em uma posição para levar adiante uma 

emancipação histórica, através da determinação das bases de conhecimento, e por meio de 

revelar as ideologias mal fundada, que formam a base da sociedade 7. Ao invés de perguntar: 

"Quais são os fundamentos do nosso conhecimento? Foucault coloca uma questão alternativa, a 

saber: "Como temos vindo a aceitar os tipos de conhecimento que supomos ser legítimo, válido 

e verdadeiro?  

Ao fazê-lo, Foucault tenta problematizar aquilo que parece como ser auto-evidentes, não a fim 

de descobrir a verdade redentora sobre a natureza humana, nem a revelar o telos da história 

humana, mas apenas chamar a atenção para as questões anteriormente negligenciadas da 

mudança e dimensões do conhecimento e relações de poder. Ele ainda tenta cultivar a 

sensibilidade de como diferentes epistemes e tradições intelectuais levantaram diferentes pontos 

epistemológicos e políticos de foco, e como os projetos de pesquisa têm sido influenciadas por 

diferentes conjuntos de relevância8. 

Além da crença no progresso que sustenta teorias críticas e liberal tradicional, essas teorias 

também trabalham com a premissa de que o conhecimento disciplinar tem um assunto, que 

Alessandro Pizzorno9 define como  

                                                      
5 Rajchman J 1985. Michel Foucault: The Freedom of Philosophy. New York: Columbia University Press. 
6 Idem. 
7 Idem. 
8 Popkewitz TS & Brennan M (eds) 1998. Foucault's Challenge: Discourse, Knowledge and Power in Education. 
Columbia: Teachers College Press. 
9  Pizzorno A 1992. Foucault and the Liberal View of the Individual. In: Armstrong T (ed.). Michel Foucault, 
Philosopher. New York: Routledge. 
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"uma unidade, contínua no tempo, possuindo uma identidade pessoal 

que ninguém normalmente perguntas ... e através do qual as ações 

passadas e futuras parecem estar ligados entre si. " 

Pizzorno argumenta que dentro deste paradigma ideológico, o indivíduo se coloca como uma 

realidade observável, para quem um observador externo pode referir-se ao descrever a 

sociedade, e para quem o poder e a razão pode ser aplicada, a fim de manipular o 

comportamento. Poder e razão são exercidas por um determinado conjunto de atores que estão 

na posse do conhecimento científico social e que pode, consequentemente, orientar a sociedade 

- definindo como uma população de pré-construídos, com os indivíduos pré-marcados - em uma 

direção que pode garantir a melhoria da sociedade. 

Em termos de reformas escolares 10 , argumentam que os discursos críticos tradicionais da 

Mudança (especialidades dos discursos liberais) segumentos de linhas racionalistas, sistemática 

e lógica. Os teóricos estatais e educacionais conceituam reformas, eo professor (definido como 

um profissional auto-motivado) implementa essas reformas. Como tal, o progresso social é 

alcançado através de escolaridade, e os sujeitos redimidos são definidos como grupos 

marginalizados, incluindo assuntos de discriminação racial, e, mais recentemente, as mulheres e 

gays. A direção do progresso é tipicamente um resultado da pesquisa em si, e, apesar de 

diferentes projetos de pesquisa levam a resultados diferentes, todos esses resultados são vistos 

como emancipatórios. O teórico assume autoridade sobre o assunto, que, paradoxalmente, é 

visto como um agente racional e livre. 

Foucault11 utiliza o termo "duplos" para se referir a essa visão moderada do indivíduo, como 

alguém que é, simultaneamente, concebido como o objeto do conhecimento e da condição 

transcendental do conhecimento. Essa visão se manifesta em três duplas, a saber:  

1. a dupla transcendental/empírica, onde o objetivo é assimilar uma verdade 

transcendental (baseado em escatologia ou positivismo), com o empírico;12 

O homem, na analítica da  finitude,  é  um  estranho  duplo  empírico-

transcendental,  porquanto  é  um  ser  tal  que  nele  se  tomará  

                                                      
10 Popkewitz TS & Brennan M (eds) 1998. Foucault's Challenge: Discourse, Knowledge and Power in Education. 
Columbia: Teachers College Press. 
11 Foucault, Michel, As palavras e as coisas : uma arqueologia das ciências.  Tradução de Salma Tannus Muchail. 
— 8ª ed. — São Paulo : Martins  Fontes, 1999. Cap. XI. 
12 Foucault, Michel, As palavras e as coisas : uma arqueologia das ciências.  Tradução de Salma Tannus Muchail. 
— 8ª ed. — São Paulo : Martins  Fontes, 1999. P. 439. 
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conhecimento  do  que torna  possível  todo  conhecimento.  Mas  a  

natureza  humana  dos  empiristas  não desempenhava, no século 

XVIII, o mesmo papel? De fato, o que então se analisava eram as 

propriedades e as formas da representação que permitiam o 

conhecimento em geral (é assim que Condillac definia as operações 

necessárias e suficientes para que a representação se desdobrasse 

em conhecimento: reminiscência, consciência de si, imaginação, 

memória); agora que o lugar da análise não é mais a representação, 

mas o homem em sua finitude, trata-se de trazer à luz as condições do 

conhecimento a  partir  dos  conteúdos  empíricos  que  nele  são  

dados.  Para  o  movimento  geral  do pensamento moderno, pouco 

importa onde esses conteúdos se acham localizados: a questão não 

está em saber se foram buscados na introspecção ou em outras 

formas de análise. Pois o limiar da nossa modernidade não está 

situado no momento em que se pretendeu aplicar ao estudo do homem 

métodos objetivos, mas no dia em que se constituiu um duplo 

empírico-transcendental a que se chamou  homem.  

2. o cogito/impensado, em que se tenta tornar inteligível o impensado ou reinos 

obscurecidos de ações do homem e pensamentos,  

Se efetivamente o homem é, no mundo, o lugar de uma reduplicação 

empírico transcendental, se deve ser essa figura paradoxal em que os 

conteúdos empíricos do conhecimento liberam, mas a partir de si, as 

condições que os tornaram possíveis,  o  homem  não  se  pode  dar  

na  transparência imediata  e  soberana  de  um cogito;  mas tampouco 

pode ele residir na inércia objetiva daquilo que, por direito, não acede e 

jamais acederá à consciência de si. O homem é um modo de ser tal 

que  nele se funda esta dimensão sempre aberta, jamais delimitada de 

uma vez por todas,  mas  indefinidamente  percorrida,  que  vai,  de  

uma  parte  dele  mesmo  que  ele  não   reflete num cogito, ao ato de 

pensamento pelo qual a capta; e que, inversamente, vai  desta  pura  

captação  ao  atravanca-mento  empírico,  à  ascensão  desordenada  

dos  conteúdos, ao desvio das experiências que escapam asi mesmas, 

a todo o horizonte  silencioso do que se dá na extensão movediça do 

não-pensamento. Porque é duplo  empírico-transcendental, o homem é 
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também o lugar do desconhecimento — deste  desconhecimento que 

expõe sempre seu pensamento a ser transbordado por seu ser  próprio 

e que lhe permite, ao mesmo tempo, se interpelar a partir do que lhe 

escapa.  É essa a razão pela qual a reflexão transcendental,sob sua 

forma moderna, não mais  encontra o ponto de sua necessidade, como 

em Kant,  na existência de uma ciência  da natureza (à qual se opõem 

o combate perpétuo e aincerteza dos filósofos), mas  na existência 

muda, prestes porém a falar e como que toda atravessada 

secretamente  por  um  discurso  virtual,  desse  não-conhecido  a  

partir  do  qual  o  homem  é  incessantemente chamado ao 

conhecimento de si.13 

3. retiro/retorno da dupla origem,  que consiste na tentativa de conceber uma origem 

sempre esquivo.  

O último traço que caracteriza, ao mesmo tempo, o modo de ser do 

homem e a  reflexão  que  a  ele  se  dirige  é  a  relação  com  a  

origem.  Relação  muito  diferente  daquela  que  o  pensamento  

clássico  tentava estabelecer  nas  suas  gêneses  ideais.  Reencontrar  

a  origem,  no  século  XVIII,  era  recolocar-se  o  mais  perto  possível 

da pura e simples reduplicação da representação: pensava-se a 

economia a partir da troca, porque nesta as duas representações que 

cada um dos parceiros fazia  de sua propriedade e da do outro eram 

equivalentes;oferecendo a satisfação de dois  desejos quase idênticos, 

elas eram, em suma, “semelhantes”. Pensava-se a ordem da  

natureza, antes de qualquer catástrofe, como um quadro onde os 

seres se sucederiam  numa ordem tão cerrada e numa trama tão 

contínua que, de um ponto a outro dessa sucessão, dar-se-ia um 

deslocamento no interior de uma quase-identidade, e, de uma  

extremidade  a  outra,  estar-se-ia  sendo  conduzido  através  da  

superfície  lisa  do  “semelhante”.  Pensava-se  a  origem  da  

linguagem  como a  transparência  entre  a  representação  de  uma  

coisa  e  a  representação  do  grito,  do  som,  da  mímica  (da  

                                                      
13 Foucault, Michel, As palavras e as coisas : uma arqueologia das ciências.  Tradução de Salma Tannus Muchail. 
— 8ª ed. — São Paulo : Martins  Fontes, 1999. P. 444. 
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linguagem  de  ação)  que  a  acompanhava.  Enfim,  a  origem  do  

conhecimento  era  buscada do lado dessa seqüência pura de 

representações — seqüência tão perfeita e  tão  linear,  que  a  

segunda  tinha  substituído  a  primeira  sem  que  se  tomasse  

consciência  disso,  uma  vez  que  ela  não  lhe  era  simultânea,  que  

não  era  possível  estabelecer entre as duas uma diferença e que não 

se podia experimentar a seguinte  senão como “semelhante” à 

primeira; e somente quando aparecia uma sensação mais  

“semelhante” a uma precedente do que todas as outras, é que a 

reminiscência podia  exercer-se,  a  imaginação  representar  

novamente  uma  representação  e  o  conhecimento  firmar-se  nessa  

reduplicação.  Pouco  importava  que  esse  nascimento fosse  

considerado  fictício  ou  real,  que  tivesse  valor  de  hipótese  

explicativa  ou  de  acontecimento  histórico:  na  verdade,  essas  

distinções  só  existem  para  nós;14 

Nenhuma dessas duplas são defensáveis, e teóricos deve continuar a tentar romper com o que 

Jürgen Habermas afirmou  

"esta instável para lá e para cá entre os aspectos de auto-tematização, 

que são tão irreconciliáveis como eles são inevitáveis... como a 

vontade intratável ao conhecimento e mais conhecimento: " 15 

 que tem vindo a definir a nossa tradição intelectual. Apesar de privilegiar o assunto, teorias 

mergulhadas na filosofia da consciência nem sempre foram convincentes. Isso ocorre 

principalmente porque o poder investido nos atores dominantes (que se envolvem na prática de 

'dobrar' o assunto) tem muitas vezes constestado devido à construção do indivíduo como um 

sujeito racional. Habermas reforça este ponto ao argumentar que as ciências humanas - 

especialmente áreas como ciências da psicologia, pedagogia, sociologia, ciência política e 

cultural - têm contribuído para a perpetuação de tecnologias disciplinares na medida em que têm 

participado de forma acrítica e reforçam a violência disciplinar em instituições sociais através de 

                                                      
14 Foucault, Michel, As palavras e as coisas : uma arqueologia das ciências.  Tradução de Salma Tannus Muchail. 
— 8ª ed. — São Paulo : Martins  Fontes, 1999. P. 452. 
15 Habermas J 1994. The Critique of Reason as an Unmasking of the Human Sciences: Michel Foucault. In: Kelly M 
(ed.). Critique and Power: Recasting the Foucault/Habermas Debate. Massachusetts: MIT Press.    
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“o olhar penetrante” de uma que pode olhar (e, por conseguinte, quantificar, qualificar e 

classificar) sem serem vistos (devido à manutenção da distância objectivo)16. 

O que é claro nessa discussão é que continua a haver uma necessidade contínua para escapar 

paradigmas intelectuais que perpetuam a visão acima do assunto, poder e conhecimento, e, 

como dito na introdução, a obra de Foucault (especialmente seu uso da arqueológico e 

genealógico metodologias) constitui uma ferramenta útil para a superação dessas 

autotematizações negativas.  

Foucault 17 descreve a arqueologia como os estudos empíricos relativos a uma disciplina 

específica que "nos permitiu isolar o nível diferenciado de práticas discursivas" e que revela as 

"características gerais e os métodos adequados para sua análise". Árvore genealógica, por outro 

lado, é utilizado em conjunto com a arqueologia e significa estudos conduzidos em relação à 

vontade ao conhecimento. De acordo com Herbert Dreyfus e Paul Rabinow 18 , estudos 

genealógicos fornecem uma justificativa teórica para investigações arqueológicas, tornando as 

ciências humanas compreensíveis como parte de um conjunto maior de práticas organizadas e 

organizações, bem como por explicitando o atual estado de coisas através da análise a história 

que tem contribuído para legitimar um presente de discurso ou prática. Barry Smart19 argumenta 

que o valor de genealogias de Foucault reside na sua capacidade de expor as áreas 

anteriormente negligenciadas da história humana (incluindo a fisiologia, o sentimento, a moral e 

os sentimentos), que tradicionalmente têm sido assimilados estruturas extra-históricas.  

Estas questões são levadas sob o termo de “micropoderes” ou de microfísica do poder, e 

Foucault levanta sua singularidade, a fim de redescobrir a complexidade e multiplicidade de 

fatores que têm impacto sobre e caracterizar um único evento. Além disso, contrastando 

diferentes sistemas de crença, Foucault é capaz de realçar a natureza de perspectiva de todo o 

conhecimento, desbancando, assim, qualquer forma de teleologia. Os elementos essenciais de 

continuidade no trabalho arqueológico e genealógico tanto de Foucault são os temas do poder, 

do conhecimento e do corpo, e as complexas relações entre estes conceitos, como eles 

aparecem em práticas tanto discursivas e não-discursivas. 

                                                      
16 Habermas J 1994. The Critique of Reason as an Unmasking of the Human Sciences: Michel Foucault. In: Kelly M 
(ed.). Critique and Power: Recasting the Foucault/Habermas Debate. Massachusetts: MIT Press. P. 60.    
17 Foucault M 1977a. History of Systems of Thought. In: Bouchard DF (ed.). Language, Counter-Memory, Practice: 
Selected Essays and Interviews by Michel Foucault. New York: Cornell University. P. 69. 
18 DREYFUS, Hubert; RABINOW, Paul. Michel Foucault, uma trajetória filosófica: para aalém do estruturalismo e da 
hermenêutica. Rio de Janeiro: Forense, 1995. 
19 Smart B 1985. Michel Foucault. Sussex, Ellis Horwood. 
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Popkewitz e Brennan ilustram a sua posição foucaultiana usando o exemplo de 

aprendizagem, o que eles definem como  

incorporando uma série de historicamente construídos valores, 

prioridades e disposições em relação a como se deve ver e agir em 

relação ao mundo20 

Da mesma forma, o aluno também é definido como constituída dentro de um quadro de formas 

historicamente institucionalizadas de conhecimento e poder. Esta reinscrição problematiza a 

noção de um sujeito racional, livre, necessitando, assim, que nós abandonamos tanto o ponto de 

vista do indivíduo, entendido como o arquiteto e controlador de uma ordem interna e externa, ea 

vista do indivíduo como um a priori dado. Na perspectiva foucaultiana, o indivíduo é descentrado, 

e o foco da análise muda de estudar indivíduos (por exemplo, crianças, negros, mulheres) para 

estudar o sistema de idéias que constituem a identidade dos indivíduos (por exemplo, a infância, 

a negritude , feminilidade). Em descentramento do sujeito, o teórico destaca as relações de 

poder anteriormente obscurecidas que perturbam a retórica liberal do progresso e emancipação, 

e, assim, abre-se os discursos com as concepções alternativas de práticas atuais 

Na teoria da educação, a terminologia foucaultiana é aplicada diretamente às práticas 

educacionais modernos, a fim de revelar como a microfísica do poder, tais como vigilância, 

exclusão, classificação, distribuição, totalização e regulamentação (através das práticas de 

escrita, classificação e análise) permear o ambiente de aprendizagem21). Na verdade, Popkewitz 

e Brennan22 vão mais longe a ponto de sugerir que as instituições de educação formal são 

fundamentais para a disciplina na sociedade, uma vez que é aqui onde governamentalidade e as 

técnicas e estratégias de tecnologias disciplinares são nutridas. Estas tecnologias disciplinares 

que, por sua vez, permeado de outras instituições, formando assim as grandes potências que 

definem a sociedade ocidental. 

Embora Foucault estudou várias instituições (incluindo o asilo, a prisão, e da clínica), a fim de 

investigar as tecnologias disciplinares no jogo, ele nunca admitiu qualquer lugar dominante da 

disciplina e poder na sociedade. Em vez disso, genealogia de Foucault é caracterizada por uma 

                                                      
20 Popkewitz TS & Brennan M (eds) 1998. Foucault's Challenge: Discourse, Knowledge and Power in Education. 
Columbia: Teachers College Press., 9. 
21  Gore JM 1998. Disciplining Bodies: On the Continuity of Power Relations in Pedagogy. In Popkewitz TS & 
Brennan M (eds). Foucault's Challenge: Discourse, Knowledge and Power in Education. Columbia: Teachers College 
Press. 
22 Popkewitz TS & Brennan M (eds) 1998. Foucault's Challenge: Discourse, Knowledge and Power in Education. 
Columbia: Teachers College Press., 9. 
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descontinuidade entre eventos e de tempo, e ele dá muito pouca indicação de que influências 

causais estão no trabalho na sociedade. A razão para isso é que, se uma causa final ou terreno 

pôde ser localizado, a história poderia ser retratado como contínuo (e possivelmente até mesmo 

progressiva), o que permitiria críticos sociais para transformar a sociedade através da 

identificação da ação em si, a fonte de práticas disciplinadoras23. Isto constituiria um retorno à 

filosofia da consciência. Em vez disso, Foucault contribuição reside em desvelar as relações de 

poder e práticas disciplinares que passaram a ver como normal em nossas práticas, incluindo 

nossas práticas educativas. 

A última questão que Popkewitz e Brennan levanta a fim de demonstrar a superioridade de uma 

crítica foucaultiana acima teorias críticas e liberal tradicional é a de resistência. Na filosofia da 

consciência, a resistência é visto como externa ao sistema de relações de energia, ao passo que 

para Foucault, resistência sempre forma uma parte deste sistema. Em Vigiar e Punir24 , Foucault 

argumenta que a resistência é necessária para transformar e para afirmar o poder. Em outras 

palavras, a resistência é simultaneamente um elemento do funcionamento de uma fonte de 

energia e da sua perpétua desordem. Na visão de resistência, como parte dos mecanismos de 

poder, os críticos de ensino começaram a prestar mais atenção aos aspectos performativos da 

conversa em sala de aula e da escrita. A voz do aluno e do professor não são mais vistos como 

natural, porque, na oposição, a reflexiva "eu" é contrastado com o assunto como uma construção 

histórica. 

Em resumo, na visão de práticas educativas à luz da obra de Foucault, críticos educacionais são 

capazes de levantar questões de conhecimento, poder e contestação que são ignoradas nas 

teorias críticas e liberal mais tradicionais. Lynn Fendler25 argumenta que, tomadas no contexto 

da genealogia, o sujeito educado é representada tanto como uma descrição e, como a 

construção de configurações de poder históricos. A linguagem e os pressupostos que 

caracterizam a filosofia da consciência não conseguem levar a reformas educacionais, através 

da virtude do fato de que tais posições contribuir para (em vez de desafio) tecnologias 

disciplinares em curso e, portanto, incapaz de se mover além dos parâmetros de objetivos 

estipulados. É apenas uma vez o assunto, ea tradição intelectual no qual a pessoa pertence, é 

                                                      
23GIDDENS, A . Estruturalismo, Pös-Estruturalismo E A Produgäo Da Cultura. GIDDENS, A; TURNER, J. H. (Org.). 
Teoria social hoje. São Paulo: Editora Unesp, 1999. p. 23-90 
24 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão; tradução de Raquel Ramalhete. Petrópolos: Vozes, 
1987. 
25 Fendler L 1998. What is it Impossible to Think? A Genealogy of the Educated Subject. In: Popkewitz TS & 
Brennan M (eds). Foucault's Challenge: Discourse, Knowledge and Power in Education. Columbia: Teachers College 
Press. 
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problematizada e compreendida no contexto de mudança das relações de poder, que a crítica 

efetiva é possível. 

De Popkewitz e Brennan a elucidação cuidadosa do valor que Foucault oferece em conceituar a 

teoria social e política na educação continua a ser influente. No entanto, há duas críticas, 

rotineiramente, apresentadas contra Foucault, que também são aplicáveis neste contexto, e que, 

portanto, precisam ser examinados. Estas críticas dizem respeito à utilização de Foucault e 

compreensão do poder, e, aparente a rejeição de qualquer noção de verdade objetiva em 

Foucault. 

Embora dificilmente se possa negar que Foucault é um crítico social, suas genealogias - 

paradoxalmente - parecem negar a possibilidade de crítica bem-sucedida. A preocupação aqui é 

com o status que desfruta de poder na obra de Foucault. Habermas26 explica o seguinte:  

apenas como a vida já foi elevado por Bergson, Dilthey e Simmel ao 

conceito transcendental básico de uma filosofia ... para Foucault 

levanta agora o "poder" para o conceito transcendental-historicista 

básica da historiografia como uma crítica da razão. Este problema é 

agravado pelo fato de que, recusando-se a representar alternativas 

emancipatórias, Foucault também se recusa aposição de valor. Em 

outras palavras, ele repudia a possibilidade de liberdade através da 

verdade (já que, para ele, a verdade só pode ser definida dentro de 

uma determinada tradição intelectual). 

Críticos marxistas apontam que em elevar a noção de poder ao conceito transcendental-

historicista básico de filosofia, Foucault corre o risco de generalizar a nossa compreensão do 

poder, de tal forma que ele tem muito pouca ou nenhuma força analítica27. Charles Taylor28 

reforça este ponto, mostrando como Foucault vê a ascensão do humanismo apenas em termos 

de tecnologias de controle, negando assim a possibilidade de progresso em termos de, por 

exemplo, formas igualitárias de participação. Aplicada à teoria da educação, pode-se argumentar 

que os pontos fortes que o genealógico espera por uma metodologia para trazer anteriormente 

negligenciadas micropoderes à luz, são compensados pela demissão quase em atacado do 

                                                      
26 Habermas J 1994. The Critique of Reason as an Unmasking of the Human Sciences: Michel Foucault. In: Kelly M 
(ed.). Critique and Power: Recasting the Foucault/Habermas Debate. Massachusetts: MIT Press. P. 62. 
27 McNay L 1994. Foucault: A Critical Introduction. Oxford: Polity Press. 
28 Taylor C 1986. Foucault on Freedom and Truth. In: Hoy DC (ed.). Foucault: A Critical Reader. New York: Basil 
Blackwell.    
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aluno e do professor, entendido não apenas como objetos de poder disciplinar, mas também 

como entidades discretas sociais, jurídicas, políticas e psicológicas. 

Lois McNay argumenta, ainda, que Foucault tende a ver a disciplina, principalmente em termos 

de uma história de dominação absoluta, mesmo que seja seu objetivo explícito de ampliar o 

conceito de poder para incluir não apenas os efeitos repressivos do poder, mas também o seu 

positivo efeitos29. McNay30 continua afirmando que, além do tipo de poder exercido, as relações 

de poder em outros setores da sociedade tendem a ser mais livre, recíproca e poroso 

“'instituições completas e austeras", como prisões. Este ponto é sistematicamente prejudicado 

(pelo menos nas obras anteriores de Foucault), o que resulta em uma visão distorcida da 

disciplina, descrito por Michael Walzer31 "como retórica inflada e drenado de distinções morais". 

A recusa de Foucault a adotar uma posição de valor contribui ainda mais para o seu uso 

problemático de poder, uma vez que relativizar a noção de verdade compromete a integridade do 

próprio juízos de valor de diferentes concepções e manifestações de poder. 

Mayo32 rejeita o que ele chama dessas contas claustrofóbicos de poder”, argumentando que 

uma avaliação cuidadosa dos últimos trabalhos de Foucault (particularmente, “A História da 

Sexualidade”) permite a uma conta de energia que não consome energia muito negativa, mas 

que, em vez tenta para “'avisar dos perigos de normalizar o poder, ao mesmo tempo atendendo 

à possibilidade de novas formas de subjetividade e da ética "(104). Estas novas formas de 

subjetividade e agência são indicadas pela idéia de "cuidar de si", que significa "não apenas para 

conhecer a si mesmo, mas, também a melhorar, superar e dominar a si mesmo"33  explica que, 

enquanto "conhecer a si mesmo” leva a subjetivação," cuidar de ti mesmo "implica trabalhando 

ativamente em si mesmo. Mayo afirma que o valor que esta reconceptualização do poder como 

uma força produtiva tem é que ele representa uma maneira de sair de contas claustrofóbicos de 

poder, em que o cuidado de si - agindo sobre si mesmo por assim dizer - constitui a tarefa 

imensamente difícil de negociar a liberdade, evitando as armadilhas do poder normalizar. Como 

tal, a reinterpretação de Foucault de Mayo constitui uma tentativa de leituras anteriores certos de 

                                                      
29 Foucault M 1977. Discipline and Punish: The Birth of the Prison. Trans. Alan Sheridan. Middlesex: Penguin. 
30 McNay L 1994. Foucault: A Critical Introduction. Oxford: Polity Press. p. 189 
31 Walzer M 1988. In The Company of Critics: Social Criticism and Political Commitment in the Twentieth Century. 
New York: Basic Books. P.187. 
32 Mayo C 2000. The Uses of Foucault. Educational Theory, 50:103-116. 
33 Marshall J 1996. Michel Foucault: Personal Autonomy and Education. Dordrecht; Kluver Academic Publishers. p. 
101. 
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Foucault em obras educacionais dos que fazem o poder inevitável ', e, assim, "parece encerrar a 

possibilidade de ação'”34. 

Embora a contribuição de Mayo alarga a aplicação do trabalho de Foucault na teoria 

educacional, chamando a atenção para uma conta mais produtivo do poder que pode ajudar os 

teóricos e pesquisadores "a reavaliar suas próprias práticas (através de um processo de auto-

formação ética) e, assim, mudar a sua próprias abordagens para a pesquisa, o argumento básico 

é que obras posteriores de Foucault não pode ser facilmente utilizado para criticar as ideologias 

sociais e políticas que caracterizam a teoria na educação. Contrário, o trabalho posterior de 

Foucault não é adequado para criticar a instituição de ensino, justamente porque defende a 

resistência às formas de normalidade que nos são impostas por regimes modernos de poder 

institucional, como a do Estado, e, por extensão, do sistema educacional. 

Para o Foucault mais tarde, a ética corresponde a uma forma estética da vida, em que nós 

escolhemos para cultivar nossas vidas, para que possam tornar-se obras de arte. Como tal, o 

indivíduo constitui o foco da análise em seu trabalho mais tarde, em que "o trabalho princípio da 

arte tem de se cuidar, a principal área para a qual se deve aplicar os valores estéticos, é a si 

mesmo, sua vida, sua existência35. Argumenta-se, portanto, que o trabalho posterior de Foucault 

tem um apelo limitado na educação, que permanece sujeita aos perigos da institucionalização, e 

que é, portanto, em grande parte incompatível com a filosofia, caracterizada pela imagem do 

autoproclamado estético. Além disso, um recurso para o trabalho posterior de Foucault também 

não pode ajudar a superar os problemas associados ao uso de Foucault e compreensão do 

poder em suas genealogias, que, como argumentou, muitas vezes servem como um meio para 

criticar as instituições de ensino. 

Em face do exposto, argumenta-se que o uso de Foucault e compreensão do poder (como algo 

que engloba principalmente as formas de dominação) limita o impacto de uma crítica 

foucaultiana da educação. Fazendo poder o objeto da análise filosófica, restringe a nossa 

compreensão das relações complexas em jogo na educação, e pode resultar na ofuscação de 

outros factores importantes (incluindo fatores sociais, políticos, jurídicos e psicológicos) que 

caracterizam as instituições, tais como a educação. Teóricos da educação deve ser sensível a 

esta armadilha e buscar a reintroduzir ativamente diferenciação no conceito de poder ao avaliar 

                                                      
34 Marshall J 1996. Michel Foucault: Personal Autonomy and Education. Dordrecht; Kluver Academic Publishers. p. 
104. 
35 Foucault M 1987.On the Genealogy of Ethics: An Overview of Work in Progress. In: Rabinow P (ed.). The Foucault 
Reader. New York: Peregrine Books. 
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o seu funcionamento nas ideologias políticas e sociais que fundamentam as teorias da 

educação.  

Taylor 36  argumenta que, para poder existir como uma construção significativa, a idéia de 

verdade (visto como uma condição necessária para a liberação) deve, em princípio, ser possível 

libertar-se através da verdade é uma condição necessária para a crítica social eficaz e para a 

colaboração em nossa própria subjugação, embora esta verdade não precisa ser interpretado 

como absoluta. Se a questão da verdade ou a emancipação não pode ser levantado dentro de 

um regime (já que a verdade é relativa ao regime em questão), então a libertação só pode 

elevar-se a substituição de um regime para outro. No entanto, mesmo se isso viesse a ser bem 

sucedido, os ganhos em nome da verdade seria impossível de avaliar, uma vez que os padrões 

de verdade e libertações são redefinidas dentro de um novo contexto. Consequentemente, a 

resistência só pode elevar-se a interrupção local dentro de uma forma de poder dominante ou 

regime. A única maneira em que a crítica pode resultar em ganhos efetivos para a sociedade é a 

introdução de uma medida de comensurabilidade entre formas monolíticas de Foucault, e uma 

posição de valor (em termos do que podemos discernir entre determinados ganhos e perdas 

para a humanidade). 

Para Walzer37, esta crítica resulta no que ele chama de "a política solitárias de Michel Foucault", 

o que também constitui o título de um capítulo em que ele explora a questão acima com mais 

detalhes. Ele cita Foucault como afirmando que o objetivo de seu projeto é  

"não formular a teoria sistemática global que mantém tudo no lugar, 

mas para analisar a especificidade dos mecanismos de poder ... para 

construir pouco a pouco um conhecimento estratégico38 

No entanto, como dito acima, o conhecimento estratégico requer uma visão coerente da 

realidade e um senso de propósito humano. Sem uma visão coerente da realidade (ou seja, sem 

uma teoria da verdade), Foucault não pode esperar para impactar significativamente sobre as 

tecnologias disciplinares da sociedade. Não parece existir qualquer ponto de vista independente 

ou significativa, interno ou externo ao sistema que pode permitir o desenvolvimento de princípios 

                                                      
36 Taylor C 1986. Foucault on Freedom and Truth. In: Hoy DC (ed.). Foucault: A Critical Reader. New York: Basil 
Blackwell.   
37 Walzer M 1988. In The Company of Critics: Social Criticism and Political Commitment in the Twentieth Century. 
New York: Basic Book. 192 
38 Foucault M 1980. Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972 - 1977. Colin Gordon ed. New 
York: Pantheon Books. p. 145 
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fundamentais39O conhecimento só pode ser validado uma vez a resistência é possível, ainda, 

nos termos de Foucault, não é claro o que o sucesso da resistência local possa ter. Em outras 

palavras, o desapego de Foucault, sua relutância em assumir uma posição de valor, desativa 

sua posição crítica. Walzer 40resume da seguinte forma: "quando a distância crítica se estende 

ao infinito, também, os colapsos das empresas críticas". A filosofia de Foucault tem 

demonstrativo, mas nenhuma força prática e, como tal, ele não é um crítico social. Walzer é, 

portanto, da opinião de que a análise de Foucault é poderosa dos colapsos do sistema 

disciplinares e em nada mais do que "uma retórica e uma postura 'que' significa nada e não 

encontra razões". Consequentemente, Foucault é deixado preso em barras da jaula de ferro. 

Mas não tem planos ou projetos para transformar a gaiola em algo mais parecido com uma casa 

humana ".41 

Greg Seals 42  critica aqueles que afirmam que Foucault rejeita qualquer noção de verdade 

objetiva, argumentando que Foucault faz uma distinção entre o ideal de emancipação ideológica 

e verdade de todo sistema de poder, e a tarefa louvável de separar a verdade do poder das 

formas de hegemonia que dominam a qualquer dado momento. Esta última tarefa é servido por 

três operações, a saber: episteme ('regras para identificar afirmações que podem ser julgadas 

como verdadeiras ou falsas'); savoir (saber) ("regras para julgar afirmações verdadeiras ou 

falsas"), e, connaisance (conheciemento) ('declarações tão julgados ') Estas regras são 

dependentes do contexto, no entanto, transubjetividade e intersubjetividade, também, é possível 

na medida em que essas regras estão em conformidade com os padrões de justificação, a 

verdadeira crença. Seals é da opinião de que a visão de Foucault de objetividade e verdade 

constitui um cartesianismo moderado que é superior a contas objetivistas e pós-moderna da 

verdade, sendo que ambos oferecem contas mutuamente exclusivos de objetividade 

desembarcam, assim, em um impasse absurdo. Quando estas últimas perspectivas são 

aplicadas ao contexto educacional, 'pedagogia serve como apoio institucional da vontade de um 

único sentido, excludente da verdade. Posição mais moderada de Foucault é preferível 

precisamente porque nos permite especificar o significado de nossas verdades e do 

conhecimento 'em relação a qualquer declaração que eles são usados para caracteriza-se ". A 

força desta abordagem no domínio da educação é que: 

                                                      
39 Walzer M 1988. In The Company of Critics: Social Criticism and Political Commitment in the Twentieth Century. 
New York: Basic Book. 
40 Idem: 207. 
41 Idem: 209. 
42 Seals, Greg.  OBJECTIVELY YOURS, MICHEL FOUCAULT. In: Educational Theory. V. 48, Blackwell Publishing  - 
p. 59-60. http://dx.doi.org/10.1111/j.1741-5446.1998.00059.x  - 10.1111/j.1741-5446.1998.00059.x 
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professores ... são capazes de examinar com os seus alunos a 

verdade, lógicas adequadas para vários tipos de declarações e 

investigar em conjunto as condições de verdade, especialmente, das 

declarações intersubjetivas. Nesta abordagem pedagógica reinos da 

verdade se tornar explorável como regimes, na verdade, de verdade ... 

Professores e alunos, ou seja, tornar-se capaz de conhecimento 

Problema 43 

Embora, Seals salva o projeto foucaultiana da crítica baseada na incomensurabilidade entre as 

formas monolíticas de Foucault, a seguinte pergunta fundamental permanece: para quê faz-se 

um conhecimento problematizar-se? Se alguém explora uma análise mais aprofundada da 

microfísica do poder em relação ao sujeito do conhecimento de Foucault, descobre-se que o 

espaço do sujeito é desocupado. Foucault prevê expressamente que "poder não é construída de 

"vontade" (individual ou coletiva) nem é derivável a partir de interesses" 44. Pelo contrário, o 

poder é retratado como profundamente interiorizado e onipresente, e macro-estruturas e 

estratégias de poder (como as eleições, os partidos, movimentos de massa, assembléias 

legislativas e debates políticos) são simplesmente ausente do discurso de Foucault sobre o 

poder. De acordo com Taylor45, este domínio de consequências de Foucault para estratégias de 

poder sem projetos, ou, contrário intencionalidade sem propósito. Esta consequência representa 

o inverso das consequências decorrentes da filosofia da consciência, no qual o objetivo dos 

agentes dominantes é realizado através de mecanismos institucionais, a fim de trazer sobre a 

atividade domínio. Contudo, tal como esta filosofia demonstrou ser ineficaz, assim também uma 

teoria demonstrou. 

Taylor argumenta contra a posição de Foucault, uma vez que, a fim de tornar inteligível a ação 

histórica, “o padrão estratégico não pode ser deixado pendurado, sem relação com os nossos 

fins conscientes e projetos" 46. Foucault é incapaz de resolver esta situação sem sacrificar uma 

parte de sua posição declarada. Se ele fosse explicar o crescimento contínuo em tecnologias 

disciplinares em conexão com os projetos de um determinado grupo, então ele teria que dar 

prioridade a uma classe social dominante (restabelecendo a visão liberal de um grupo de atores 

                                                      
43 Seals, Greg.  OBJECTIVELY YOURS, MICHEL FOUCAULT. In: Educational Theory. V. 48, Blackwell Publishing  - 
p. 60. http://dx.doi.org/10.1111/j.1741-5446.1998.00059.x  - 10.1111/j.1741-5446.1998.00059.x 
44 Foucault M 1980. Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972 - 1977. Colin Gordon ed. New 
York: Pantheon Books. p. 188. 
45 Taylor C 1986. Foucault on Freedom and Truth. In: Hoy DC (ed.). Foucault: A Critical Reader. New York: Basil 
Blackwell.   
46 Idem: 148. 
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de direção e ditando as ações de outros). O mesmo problema surge se ele fosse para atribuir o 

crescimento das tecnologias disciplinares para as ações involuntárias de um determinado grupo. 

A outra alternativa é a de ilustrar a forma como as microfisica de potência podem ser 

configuradas de tal forma, de modo a resultar em um aumento constante da tecnologia da 

disciplina. No entanto, como Taylor observações, estabelecendo prestes a provar isso parece 

uma tarefa extremamente difícil, se não impossível, e o próprio Foucault não está incomodado 

com a assumir esta tarefa. Taylor conclui afirmando que:  

o dar uma prioridade absoluta para a estrutura faz exatamente tão 

pouco sentido que o erro igual e oposta do subjetivismo, que dá 

prioridade à ação, como uma espécie de princípio total;47 

A idéia de resistência só faz sentido se pode vinculá-lo aos fins e projetos conscientes, e para 

que isso aconteça é necessário uma conta de verdade e objetividade que não só é intersubjetiva 

e transsubjetiva, mas que também está a serviço de nossos objetivos e projetos . Em outras 

palavras, devemos saber que podemos fazer a diferença, não só em nossas próprias vidas, mas 

também para o futuro da humanidade. Verdade e objetividade deve ser empregado em nome de 

uma alternativa libertadora, caso contrário, explorar e problematizar nossas concepções de 

conhecimento e de verdade apenas equivale a um exercício de ginástica mental. Embora Seals 

é capaz de defender uma conta foucaultiana da verdade, essa conta não pode servir qualquer 

função quando visto à luz da ontologia maior poder de Foucault. 

Portanto, se tivéssemos que usar uma metodologia foucaultiana, não só para elucidar as 

relações de poder, mas para legitimar a intervenção crítica, transgredir a posição de Foucault. O 

perigo é que vamos reinstalar o crítico liberal experiente, que é capaz de tomar decisões 

fundamentadas em nome dos atores sociais (neste caso os alunos), que presumivelmente se 

beneficiar das práticas transformadas e melhoradas. 

Em face do exposto, afigura-se que, embora a crítica foucaultiana da educação é útil para 

levantar questões anteriormente negligenciadas de conhecimento, poder e contestação, e, 

assim, na problematização tradições intelectuais, este tipo de crítica também tem seus limites. O 

coração do problema tem a ver com a não-teleológica, a posição não-ideológica de Foucault. Em 

seu trabalho mais tardio, Foucault tenta reintroduzir uma medida de agenciamento, mostrando 

como o assunto pode trabalhar ativamente contra o poder de normalização, e, assim, criar o 

                                                      
47 Taylor C 1986. Foucault on Freedom and Truth. In: Hoy DC (ed.). Foucault: A Critical Reader. New York: Basil 
Blackwell.  p. 90. 



REVISTA AULAS. Dossiê subjetividades. 

 

espaço para a liberdade ética e autoformação. Para que uma crítica foucaultiana de educação 

seja bem sucedida, o seu trabalho mais tarde precisa ser ampliado para que sejamos capazes 

de agir intencionalmente sobre não só a nós mesmos, mas também sobre as nossas instituições 

sociais. Se a análise de cuidado de si de Foucault pode, realmente,e ser estendido para cuidar 

de sociedade exige uma leitura atenta de seus trabalhos posteriores, e está fora do escopo deste 

artigo.  

Na sua essência, a resposta a esta pergunta depende da possibilidade de limitar a visão 

onipresente de Foucault de poder normalizar, concedendo aos centros dominantes de poder, e 

ressuscitar a noção de propósito. Tal noção de propósito não precisa (na verdade, não deve!) 

basear-se numa visão causal progressiva da história humana, orquestrada e dirigida por 

indivíduos poderosos. Em vez disso, devemos buscar a redefinir a noção de progresso como um 

aprofundamento ético e compreensão da condição humana. Neste sentido, o progresso significa 

cuidar da obra de arte da humanidade, e é lógico que as nossas instituições de ensino são 

centros fundamentais para a realização deste projecto para a frente. 
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Resumo: 

Este artigo tem por objetivo discutir a noção de poética feminista como parte de um processo de 
"feminização cultural" da sociedade, desencadeado principalmente nos últimos trinta anos do 
século XX. 
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Abstract: 

This article intends to discuss the notion of feminist poetic as part of a "cultural feminization" 
process of the society happened during the last thirty years of twenty century. 
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''Nada posso lhe oferecer que não exista em você mesmo. Não posso 

abrir-he outro mundo além daquele que há em sua própria alma. Nada 

posso he dar, a não ser a oportunidade, o impulso, a chave. Eu o 

ajudarei a tornar visível o seu próprio mundo, e isso é tudo". [Hermann 

Hesse] 

Introdução 

O presente artigo tem por objetivo discutir a noção de poética feminista como parte de um 

processo de feminização cultural da sociedade, desencadeado principalmente nos últimos trinta 

anos do século vinte. A partir desse pressuposto busca-se compreender o potencial subversivo 

dessa poética que possui como característica central o fato de ser construída a partir das 

experiências da memória individual. 

Considerando as diferenças entre memória coletiva e memória individual, passa-se num 

segundo momento a discutir como a poética feminista pode apresentar-se discursivamente como 

o oposto da narrativa da história oficial. Conhecida pela celebração política do poder do Estado, 

a história oficial age como responsável por inventar uma tradição capaz de colonizar as mentes e 

os corações dos súditos, contribuindo para a continuidade do discurso da soberania na teoria 

política. Assim, num terceiro momento investigate como a poética feminista pode revolucionar a 

ordem das palavras e, na tradição da teoria política, aliar-se à concepção de poder baseada na 

"guerra das raças" apresentada por Michel Foucault. 

Para concluir, este artigo propõe a extensão da noção de poética feminista para qualquer forma 

de narrativa, a fim de dar vazão ao seu potencial ético e libertário. 

O processo de feminização cultural e a poética feminista 

A respeito do "movimento das mulheres" no início do século XX, o filósofo Georg Símmel com 

inteligência arguta, indagava sobre uma possível modificação cultural que vivia da contribuição 

mais efetiva das mulheres ao participarem do mundo público erigido sob o viés masculino: 

"...vão nascer de semelhante movimento produções inteiramente 

novas, qualitativamente distintas das precedentes e que não se limitem 

a multiplicar as antigas? O reino dos conteúdos da cultura será 

objetivamente ampliado com isso?" 
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E com sensibilidade aguçada concluía sua reflexão com uma profecia: 

"...movimento que influenciará o futuro de nossa espécie de maneira 

mais profunda do que a própria questão operária." 

Na visão de Símmel, ao participarem do mundo público com mais in-tensidade, inevitavelmente 

as mulheres trariam uma colaboração positiva para a sociedade, pois devido as suas 

experiências e sentidos singulares se alteraria e até complementaria (como idealizava a seu 

feitio) a cultura masculina dominante. Segundo o autor a cultura masculina (restrita, dura, 

objetiva e racional) excluía pela falta de igualdade entre os sexos importantes dimensões de uma 

experiência diversa da vida humana. 

O texto intitulado "Cultura Feminina", foi publicado em 1902, portanto, há mais de um século. 

Sem querer transformar Símmel num mago das ciências futuras, porém reconhecendo sua 

capacidade de percepção e sua sensibilidade para com a questão que refletia, pode-se afirmar 

que o autor acertou ao vislumbrar um futuro alterado pelo desenvolvimento do "movimento das 

mulheres". 

Em artigo publicado um século depois de Símmel haver publicado o seu, Margareth Rago faz 

menção a uma discussão em evidência, porém muito questionada, presente na crítica feminista 

sobre o fato do mundo oci dental ter passado, sobretudo nos últimos trinta anos por um processo 

de feminização cultural. 

Segundo Rago, o modo pelo qual a valorização da cultura feminina tem afetado nosso mundo é 

perceptível, principalmente após a entrada massiva e definitiva das mulheres no mundo público a 

partir dos anos setenta do século passado. Para a autora essa percepção se faz notar pelas 

modificações promovidas, por exemplo, na ciência, na política e na sexualidade. 

No campo da ciência, a emergência dos "estudos feministas" ganharam as instituições 

universitárias do mundo ocidental, possibilitando uma renovação da estrutura epistemológica das 

ciências humanas: 

"Da inclusão das mulheres nos acontecimentos políticos e sociais, 

passou-se a perceber as dimensões femininas da vida humana, antes 

excluídas do discurso histórico, a exemplo da história da vida privada, 

da história das sensibilidades, das emoções, dos sentimentos e de 

outras dimensões consideradas femininas em nossa cultura. E daí 
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percebeu-se praticamente as limitações dos conceitos masculinos, 

inscritos na lógica da identidade, para representar o "irrepresentável" 

e, nesse caso, para dar conta das experiências e práticas femininas, 

ou de outros grupos sexuais." 

Quanto à política, Rago afirma que o feminismo questionou os princípios liberais da sociedade. A 

critica feminista ao universalismo, à liberdade e à igualdade, originadas supostamente a partir do 

contrato social, veio clarificar como em nome deste mesmo contrato a exclusão era gerada e as 

diferenças esquecidas enquanto a liberdade idealizada da esfera pública era saqueada. Além 

disso, a participação da mulher na vida política forçou a incorporação de suas demandas, 

ampliando seu espaço representativo em partidos, sindicatos, centrais de trabalhadores e 

também se acabaram formando instituições especificamente voltadas para a questão feminina. 

Ao levarem questões que antes eram postas no espaço privado para serem debatidas no 

público, as mulheres politizaram o privado, forçando o debate sobre a sexualidade e os direitos 

da cidadania: 

"a sexualidade, antes silenciada e considerada questão de pouca 

importância política e social, foi trazida para o cenário político, levando 

a uma discussão sobre os pressupostos hierárquicos que regem 

nossas representações sexuais e nossas definições do lícito e do ilícito 

para toda a sociedade." 

Ao citar estes três aspectos onde o pensamento feminista foi decisivo, a autora indica que 

através da luta pela visibilidade da questão feminina, buscando o fortalecimento da identidade da 

mulher, rompendo, portanto com os esteriótipos advindos da normalização masculina da 

sociedade, gerou-se um contra-discurso feminista, um campo feminista do conhecimento, 

nascido da luta política e para a luta política. 

Neste processo de feminização cultural, a agenda cultural e social mo-dificou-se. A ciência, 

como parte da cultura, foi, portanto afetada. A episte- mologia feminista reivindicou sua parte no 

bolo da ciência, que perdeu sua cadeira de interpretação absoluta do mundo para reconhecer 

lugares, agora reivindicados por minorias organizadas (terceiro mundista, homossexual, o-

perária), quebrando-se de vez por todas as concepções absolutizadoras e totalizantes da vida. 

Para Rago, 
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"Não há dúvida que o modo feminista de pensar rompe com os 

modelos hierárquicos de funcionamento da ciência e com vários 

pressupostos da pesquisa científica. Se a crítica feminista deve 

"encontrar seu próprio assunto, seu próprio sistema, sua própria teoria 

e a sua própria voz', co mo diz Showalter, é possível dizer que as 

mulheres estão construindo uma linguagem nova, criando seus 

argumentos a partir de suas premissas." 

Símmel indagava em 1902 se a entrada da mulher no mundo do co nhecimento superaria a 

noção deste como algo estritamente racional. As mulheres incorporariam, na sua visão, a 

dimensão subjetiva, emotiva, intuitiva no processo do conhecimento, questionando as divisões 

binárias corpo- mente, sentimento e razão. Desse modo, se buscaria novas referências que 

destituiriam a idéia da produção científica como um processo feito através do exercício da razão 

objetiva para se atingir uma verdade real e universal. 

O pensamento feminista trouxe a subjetividade como forma de conhe-cimento alterando o 

estatuto da objetividade e da verdade como modo de fazer ciência: 

"Entrando num mundo masculino, possuído por outros, a mulher percebe que não detém a 

linguagem e luta por criar uma, ou ampliar a existente: aqui se encontra a principal fonte do 

aporte feminista à produção do conhecimento, à construção de novos significados na 

interpretação do mundo." 

Assim, pode-se afirmar que a entrada da mulher no espaço público, tomada aqui como exemplo 

em relação à ciência, é modificadora, criadora, renovadora. Questionou-se não só as 

oportunidades, mas as instituições, os discursos hierarquizantes, as relações de saber-poder 

que antes eram hege-monia masculina: 

"Sem dúvida alguma, há um aporte feminino/ista específico, dife- renciador, energizante, 

libertário, que rompe com um enquadramento conceitua! normativo." 

Essa redefinição do conhecimento, provocada pela epistemologia feminista e estendida à 

linguagem, aponta que esta não é apenas expressão de uma individualidade, mas lugar de 

construção da subjetividade, capaz de ser subvertido, transformado, modificado, ou seja, 

feminizado. 
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Se na área do conhecimento científico as mudanças se fizeram sentir de tal modo que a teoria 

feminista desconstruiu a mitologia da racionalidade objetiva, imparcial, na sua busca pela 

verdade; pergunta-se: o que foi modi-ficado na área descomprometida com verdades 

universalistas como, por e-xemplo, na literatura, onde a subjetividade do criador já era dantes 

admitida como legítima no processo de construção ficcional? 

No texto de 1902, Símmel informa: 

"Não obstante, é no domínio da arte que essa possibilidade deveria ser 

mais acessível à compreensão gerai, porque_ nele já existem os 

primeiros elementos do que quero dizer. É na literatura que eles 

melhor se percebem. Nesse domínio, já há uma quantidade de 

mulheres que não tem ambição servíi de "escrever como um homem', 

nem manifestam, usando pseudôminos masculinos, nenhuma 

ignorância quanto à originalidade ou à importância específica das 

contribuições que poderiam dar enquanto mulheres. 

Claro, a exteriorização da nuança feminina, sua objetivação, também é bastante difícil na cuitura 

literária, porque as formas gerais da criação poética no interior das quais o fenômeno ocorre, são 

justamente produtos masculinos..." 

Daí a necessidade também de subverter esta ordem discursiva, lingüística, poética 

normalizadora da literatura. Como construir uma "poética feminista" capaz de criar um espaço de 

liberdade para a narrativa de mulheres? Um século após a constatação de Símmel de que 

poderia haver uma alteração dos paradigmas da poética e da cultura literária dominada naquele 

instante pelo universo masculino, o artigo de Lúcia Helena Vianna aponta para a função singular 

da memória na construção de uma poética feminista a partir da análise de texto de algumas 

literatas brasileiras. Para a autora, a memória individual é a chave que abre as portas da 

subjetividade feminina fazendo-a deslizar suavemente por entre as paredes sinuosas do labirinto 

ficcional. Entretanto, na sua leitura, poética feminista é algo diferente de po ética feminina, que 

tange a idéia de escritura feminina, mais que facilmente se enreda nas teias da essencialização 

do feminino. 

"Penso que por poética feminista se deva entender toda discursi- 

vidade produzida peio sujeito feminino que, assumidamente ou não, 

contribua para o desenvolvimento e a manifestação da consciência 

feminista, consciência esta que é sem dúvida de natureza política (o 
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pessoai é político), já que consiga para as mulheres a possibilidade de 

construir um conhecimento sobre si mesmas e sobre os outros, 

conhecimento de sua subjetividade, voltada esta para o compromisso 

estabelecido com a linguagem em relação ao papel afirmativo do 

gênero em suas intervenções no mundo público (...) A poética 

feminista é poética empenhada, é um discurso interessado. Épolítica." 

Para Vianna a poética feminista é estratégia política de intervenção na literatura. Intervenção 

esta que carrega as mesmas marcas do processo de feminização cultural, porque se apresenta 

transformando os campos, recolo-cando as questões, questionando, mudando radicalmente. Na 

luta política, a poética feminista exerce a sua capacidade de enfretamento da ordem nor-

malizadora na literatura. 

A poética feminista, sendo um discurso empenhado, busca na memória individual seu dispositivo 

fundante e sua capacidade de ser livre. Para Vianna, isto é vital, pois, 

"A memória, como categoria fundacional de tal discursividade, 

manifesta-se tanto no texto de invenção, em prosa ou verso, como 

textos referenciais, compromissados com os registros históricos e 

culturais (...) A memória é lócus privilegiado do imaginário, berço de 

toda ficção. 

Porém, a memória do qual fala Vianna, é a individual, como marcas claras da subjetividade, da 

espontaneidade e não de uma moral coletiva: 

"A memória individual faz o inventário caótico das coisas mínimas, é 

completamente amoral, roça sempre o inexplicável, no contrário da 

memória coletiva, que atende à construção de uma moralidade. O 

tempo da memória individual nada tem a ver com o tempo normativo 

da memória coletiva: é o tempo que nos configura caótico, 

desmascarado, epifânico." 

A memória individual é livre, anárquica, descompromissada, fugidia, e por isso mesmo capaz de 

subverter a normatividade da memória coletiva, oficial, construída para produzir uma lembrança 

e edificar a moral. A memória individual surpreende, aparece voluntariamente, enganando a 

consciência, e, na ficção promovida pela imaginação, entrelaça o pessoal com o social, dando 

uma nova dimensão de cultura: 
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"Este mundo secreto é o capital simbólico do feminino (não 

exclusivamente dele, mas predominantemente dele). Pela intervenção 

da memória se constrói as narrativas secretas de nossa vida, que se 

separa da narrativa oficial (quando não se opõe a eia), construção que 

tentamos legalizar, não só em relação ao mundo exterior, mas também 

em relação ao nosso próprio mundo. E a narrativa secreta é sempre 

inquietante, subversiva e, no sentido possível desse termo, 

verdadeira." 

Dessa maneira, pode-se afirmar que ao ser construída sobre as fundações da memória 

individual, a poética feminista subverte a ordem castradora e cerceadora da memória coletiva. 

Esta é dominada pelo discurso masculino, que visa a imposição universal de sua ordem 

memorial, normalizadora e edificadora da moral, cujo representante mais epítome é o Estado e 

seu esforço constante em forjar sua memória oficial. 

Neste ponto, a poética feminista como uma poética da memória desafia, através de sua 

estratégia política, aquilo que há de mais rançoso e conservador: a história oficial. Uma criação 

literária com raízes na memória individual é antagônica a uma história narrada sob os auspícios 

da verdade, fa bricada para a legitimação da ordem, inventora de uma memória coletiva nacional 

moralizante, cujas prisões de aço acorrentam os indivíduos às lem-branças artificiais. A poética 

feminista desafia essa vedete da força policia- lesca da nação, que coíbe a diferença, jogando-a 

para fora desta comunidade alienígena. 

Uma poética feminista significa a feminização cultural da discussão sobre a teoria política da 

soberania, do contrato social, e do discurso histórico como lugar de legitimação da paz hipócrita 

gerada no ventre do Leviatã. A poética feminista é o antagonismo visceral da santíssima trindade 

deificado- ra da ordem: o Estado, a teoria da soberania e o discurso histórico oficial. Essa 

poética da memória é ficção, incerteza, conflito, guerra, ética e, portanto, liberdade. 

A memória individual que edifica a "poética feminista" é marcada pela espontaneidade com que 

a subjetividade a traz, não pela artificialidade dos lugares ideais de memória feitos para lembrar 

o que a faculdade do esqueci-mento já teria varrido. Os lugares de memória disputam 

lembranças, colonizam a memória, e por isso são patrocinados pelas instituições do Estado (ou 

por qualquer comunidade, por menor que ela seja) que visa sua própria sa- cralidade, sua gota 

de eternidade no fugidio tempo de vida dos indivíduos. 
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"os lugares de memória nascem e vivem do sentimento que não há 

memória espontânea, que é preciso criar arquivos, que é preciso 

manter aniversários, organizar celebrações, pronunciar elogios 

fúnebres, notariar atas, porque essas operações não são naturais.(...) 

Sem vigilância comemorativa, a história depressa as varreria." 

É por isso que a poética feminista é livre, pois busca na vida os elementos de sua força 

revolucionária. Uma memória como culto da vida, do espontâneo, da contingência que se havia 

perdido ns tramites da organização racional burocrática do estado. Uma lembrança com cor, 

cheiro, pensamento e sangue, não petrificada no mármore pretensioso da sacralidade. 

"Museus, arquivos, cemitérios e coieções, festas, aniversários, 

tratados, processos verbais, monumentos, santuários, associações, 

são os marcos testemunhas de uma outra era, das ilusões de 

eternidade. Daí o aspecto nostálgico desses empreendimentos de 

piedade, patéticos e glaciais. São os rituais de uma sociedade sem 

rituai, sacraiizações passageiras numa sociedade que dessa- craliza; 

fideiidades particulares de uma sociedade que aplaina os 

particularismos; diferenciações efetivas numa sociedade que nivela por 

princípio..." 

Um exemplo de esforço empreendido para fabricar uma memória que seja aquela que deve ser 

lembrada é o estatal, operado com a ajuda crucial da história oficial. Basta olharmos a França, 

como afirma Nora, onde a história foi legitimadora da nação, formou e dirigiu a consciência 

nacional, transformou-se em tradição, celebrou a nação. "História santa porque nação santa. É 

pela nação que nossa memória se manteve no sagrado." Atualmente é claro que as celebrações 

feitas pela história são objeto do conhecimento histórico, mas que ainda não se despojou 

completamente dos pilares que possibilitaram essa celebração. Daí a importância de uma 

poética feminista que se expanda para além dos limites cerceadores da literatura e possa 

confundir ainda mais a fronteira entre a própria literatura e a história, uma poética capaz de se 

tornar uma ferramenta crítica, um comportamento, uma estética da existência imersa na vida e 

na escrita. 
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Em prol da subversão: A poética feminista assalta a teoria 

política 

No curso ministrado no Collège de France em 1976 e publicado posteri-ormente sob o título de 

"Em defesa da sociedade", Michel Foucault investiga a pertinência do modelo da guerra para 

analisar as relações de poder, e dentro disso a noção de soberania pela qual o Estado legitimou 

sua força a partir dos pensadores contratualistas. 

Para Foucault, o discurso histórico da idéia de soberania do Estado visa o fortalecimento do 

poder, 

"Parece-me que se pode compreender o discurso do historiador como 

uma espécie de cerimônia, faiada ou escrita, que deve produzir na 

realidade uma justificação do poder e, ao mesmo tempo um 

fortalecimento deste poder. Parece-me também que a função da 

história, deste os primeiros analistas romanos até na tarde Idade 

Média, e talvez no sécu/o XVII e mais tardiamente ainda, foi a de 

expressar o direito do poder e de intensificar seu brilho" 

Um discurso histórico que legitima a unidade monárquica, que assegura a centralização através 

da memorização dos heróis fundadores de impérios, ressuscitadora dos grandes ancestrais, das 

dinastias, tudo escrito diariamente como crônica, como registro permanente, ritual de poder, 

mostrando que o que os soberanos e os reis fazem jamais é vão, inútil ou pequeno, ou abaixo da 

dignidade da narrativa. Assim a história passa memorável, pois ela guarda a memória do rei, do 

soberano, mostra como dele emana o poder, como ele chegou ao poder, como a sua glória 

unifica o Estado e impõe 

"A história é o discurso do poder, o discurso das obrigações pelas 

quais o poder submete; é também o discurso do brilho peio qual o 

poder fascina, aterroriza, imobiliza. Em resumo, vinculando e 

imobilizando, o poder é fundador e fiador da ordem; e a história é 

precisamente o discurso pela quai essas duas funções que assegura a 

ordem vão ser intensificadas e tornadas mais eficazes. De um modo 

geral, pode-se, portanto dizer que a história, até tarde ainda em nossa 

sociedade, foi uma história da soberania, uma história que se 
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desenvolve na dimensão e na função da soberania. Éuma história 

'jupiteriana'". 

É a história oficial que narra a glória da nação como um corpo soberano unificado. Essa história 

é a responsável por criar uma memória coletiva (no caso, nacional) e impô-la como benção a ser 

compartilhada pelos súditos pactuados pelos contratos apresentados por Hobbes, Locke e 

Rousseau. Impor uma memória nacional é fato importante para que haja a identificação implícita 

entre o povo e seu monarca, entre a nação e seu soberano, e dessa forma se coroe a pax régio-

comunitária. 

Porém, para Michel Foucault, a tese da soberania e seu discurso histórico glorificador perde 

espaço durante o século XVI e XVIII para emergência do discurso político da "luta das raças", 

que inverte totalmente o aforismo de Clausewitz (segundo o qual "A guerra é a política 

continuada por outros meios"), propondo pensar que "A política é continuação da guerra por 

outros meios". Isso significa que as relações de poder não possuem uma estrutura contratual, 

mas sim um ponto de ancoragem estabelecido na guerra e pela guerra. 

E se é verdade que o poder político para a guerra, faz reinar ou tenta fazer reinar uma paz na 

sociedade civil, não é de modo algum para suspender os efeitos da guerra ou para neutralizar o 

desequilíbrio que se manifestou na batalha finai da guerra. O poder político nesta hipótese teria 

como função reinserir perpetuamente essa relação de força, mediante uma espécie de guerra 

silenciosa, e de reinseri-ia nas instituições, nas desigualdades econômicas, na linguagem, até 

nos corpos de uns e de outros" 

A partir do momento que a idéia de uma guerra perpétua passa a ser pensada, não haveria mais 

condições de se idealizar a paz civil evocada pela teoria da soberania. No interior dessa suposta 

paz civil, estariam fervilhando as lutas políticas, os enfrentamentos, as relações de forças, as 

táticas, e tudo isso num sistema político organizado. Conseqüentemente não haveria centro 

convergente sob o qual se forjaria a memória coletiva do Estado- nação. Aliás, não há nação, há 

"raças", grupos, facções em constante disputa numa guerra contínua onde nenhum pensamento 

ou narrativa pode ser neutro, real e imparcial, onde o acordo significaria apenas rendição e 

submissão. 

"Nessa iuta gerai de que ele fala, aquele que fala, aquele que diz a 

verdade, aquele que narra a história, aquele que recobra a memória e 

conjura os esquecimentos, pois bem, este está forçosamente de um 
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iado ou de outro: eie está na batalha, ele tem adversários, ele trabalha 

para uma vitória particular." 

Desse modo a "guerra das raças" promove um orador guerreador, in-troduzindo uma completa 

fissura da verdade da lei, na idéia de totalidade nacional. Não é por menos que Foucault aponta 

o racismo como avesso da idéia deluta das raças, pois se centra na idéia de pureza, unidade e 

paz. Para Foucault os regimes nazifascistas utilizam a idéia de pureza das raças, o discurso da 

raça (no singular), que seria uma inversão completa da noção de guerra das raças, pois utiliza o 

seu gume em prol da soberania ainda conservada pelo Estado na expressão moderna de 

técnicas médico- normalizadoras. No racismo não há luta, conflito, apenas extermínio. 

Assim, pode-se concluir que a história oficial que narra a glória do Estado-nação é uma história 

da soberania. Em contraposição, os discursos históricos posicionado, parciais, declarado nas 

suas intencionalidades estão mais próximos da noção de poder referendada pela guerra das 

raças. Precisamente será um discurso que nasce da luta, do conflito, das sombras. 

Neste sentido que seria possível inserir a questão da feminização cultural, tendo como expoente 

a poética feminista como poética da memória U ma perspectiva literária, ficcional elaborada nos 

momentos de expressão caótica e anárquica da memória individual é exatamente oposta à 

história oficial, e por isso mesmo rejeita o contratualismo e a soberania como forma de 

pensamento político. A poética feminista é um modo de escrita que racha, provoca fissuras, não 

respeita o enquadramento da moralidade edificada pela memória coletiva. Assumidamente 

política, interessada e parcial, a poética feminista é a expressão discursiva da "guerra das 

raças", dessa nova postura no entendimento do poder. A poética feminista descobre a guerra, o 

conflito, a disputa e por isso mesmo a liberdade. Emerge das águas densas e sufocantes do 

pensamento régio despojando-se do estigma de "saber sujeitado". Tomando as palavras de 

Foucault poder-se-ia imaginar a poética feminista reificada dizendo: 

"Não temos, atrás de nós, continuidade; não temos, atrás de nós, a 

grande e gloriosa genealogia em que a iei e o poder se mostram em 

sua força e em seu briiho. Saímos da sombra, não tínhamos direito e 

não tínhamos giória, e é precisamente por isso que tomamos a palavra 

e começamos a contar nossa história". 

Na história oficial, esta que garante bandeiras, datas, hinos, estandartes; a memória garante o 

não esquecimento, ou seja, seus monumentos exculpem no mármore da lembrança a lei, a 

moral, a norma e a ordem. Na poética feminista a memória desenterra o escondido, o secreto, o 
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deliberadamente menosprezado, o maldosamente deturpado. Eis a diferença crucial entre uma 

memória da soberania e as várias memórias dispersas no campo de batalha da "luta das raças". 

Eis a diferença entre memória coletiva e memória individual, entre verdade e ficção, moral e 

ética, prisão e liberdade: história oficial e poética feminista. 

Concluindo  

O processo de feminização cultural desencadeado com a entrada das  mulheres na esfera 

pública significou a incorporação crescente de valores,  idéias, formas, concepções 

especificamente femininas. Sem dúvida alguma  tal evento ganhou espaço em muitas áreas do 

conhecimento, inclusive na  teoria política, na ciência, na literatura e na história.   Na literatura, o 

esforço promovido para feminizar as letras, passa por aquilo que Lucia Helena Vianna 

denominou de “poética feminista”. Por  ser uma poética da memória individual e, portanto valer-

se da espontaneidade das lembranças, a poética feminista choca-se com a memória coletiva  

fabricada, cujo perfil colonialista visa estabelecer a ordem, a norma e a moral. Na outra face da 

moeda, a maior representante deste processo de construção da memória coletiva é a 

históriaoficial preocupada em glorificar o  Estado e inventar a tradição comunitária.Este tipo de 

narrativa, que dita os  parâmetros da normalidade, comprometida com a unidade e com a 

totalidade, é afiliada da teoria política da soberania.  

 Desse modo torna-se possível afirmar que a poética feminista,  como saber que rompe 

hierarquias e instaura rupturas por considerar-se imersa num conflito, rompe definitivamente com 

o pensamento contratualista, da soberania. Assim, pode-se concluir que da mesma forma que o 

discurso histórico oficial está para a teoria política da soberania, a poética feminista está para a 

concepção de poder da “guerra das raças”.  

Todo este caminho percorrido através da reflexão sobre a poética  feminista possibilita afirmar 

que uma narrativa construída sobre tais preceitos significa a expansão da feminização para a 

ordem dos discursos, das palavras, e das coisas no mundo atual.Significa a afirmação de que a 

feminização cultural promovida pela poética feminista, pode e deve revolucionar não só a 

literatura, mas também a teoriapolítica que justifica e legitima um  poder no qual os indivíduos 

estão inseridos. Que a poética feminista possa  invadir a teoria política mantendo seu caráter 

literário para que não se limite  às fronteiras de qualquer disciplina,mas possa tornar-se uma 

estética da  existência das letras, onde a ética e a liberdade geradas pelo conflito sejam  

privilegiadas.  
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Glaydson José Martins49 
Unifesp – Brasil 
sglaydson@hotmail.com 

Como citar 

Renan, E. (1882). "O QUE É UMA NAÇÃO? Conferência realizada na Sorbonne, em 11 de 

março de 1882." Revista Aulas 02(Dossiê Subjetividades. Org. Adilton Luís Martins.): 30. 

Conferência realizada na Sorbonne, em 11 de março de 1882. 

Eu me proponho analisar com vocês uma idéia, clara em aparência, mas que se presta aos mais 

perigosos mal-entendidos. As formas da sociedade humana são das mais variadas. As grandes 

aglomerações de homens à maneira da China, do Egito, da mais antiga Babilônia; - a tribo à 

maneira dos hebreus, dos árabes; - a cidade à maneira de Atenas e de Esparta; - as reuniões de 

países diversos à maneira do império carolíngio; - as comunidades sem pátria, mantidas por 

liames religiosos, como são aquelas israelitas, de parses; - as nações como a França, a 

Inglaterra e a maior parte das modernas autonomias européias; - as confederações à maneira da 

Suíça, da América; - dos parentes como aquelas da raça, ou, mais ainda, a língua, estabelece 

entre os diferentes ramos dos germanos, os diferentes ramos dos eslavos; - Eis aqui modos de 

agrupamentos que existem ou existiram, e que não saberíamos misturar uns com os outros sem 

os mais sérios inconvenientes. Na época da Revolução Francesa críamos que as instituições de 

pequenas cidades independentes, tais como Esparta e Roma, poderiam se aplicar às nossas 

grandes nações de trinta à quarenta milhões de almas. Hoje, cometemos um erro mais grave: 

confundimos a raça com a nação, e atribuímos a grupos etnográficos ou, mais ainda, 

lingüísticos, uma soberania análoga àquela dos povos realmente existentes. Esforcemo-nos em 

chegar a alguma precisão nestas questões difíceis, onde a menor confusão sobre o sentido das 

palavras, na origem da reflexão, pode produzir ao final os mais funestos erros. O que iremos 

fazer é delicado; é quase uma vivissecção; iremos tratar os vivos como de ordinário tratamos os 

mortos. Nós aí aplicaremos a frieza, a imparcialidade a mais absoluta. 

                                                      
49 Traduzido quando doutorando na Unicamp. 
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Desde o fim do Império romano, ou melhor, desde a deslocação do Império de Carlos Magno, a 

Europa ocidental aparece-nos dividida em nações, das quais algumas, em certas épocas, 

procuraram exercer uma hegemonia sobre as outras, sem jamais serem bem sucedidas de uma 

maneira durável. O que não puderam Carlos V, Luis XIV, Napoleão I, ninguém provavelmente 

poderá no futuro. O estabelecimento de um novo Império romano ou de um Império de Carlos 

Magno tornou-se uma impossibilidade. A divisão da Europa é muito grande para que uma 

tentativa de dominação universal não provoque muito rápido uma coalizão que faça retornar a 

nação ambiciosa aos seus limites naturais. Uma espécie de equilíbrio está estabelecida por 

muito tempo. A França, a Inglaterra, a Alemanha, a Rússia serão, ainda, em centenas de anos, e 

malgrado as aventuras que busquem, individualidades históricas, as peças essenciais de um 

tabuleiro, cujas casas variam sem cessar de importância e de grandeza, mas não se confundem 

jamais completamente. 

As nações, entendidas desta maneira, são alguma coisa bastante nova na his-tória. A 

antiguidade não as conheceu; o Egito, a China, a antiga Caldéia não foram em nenhum grau 

nações. Eram tropas conduzidas por um filho do Sol, ou um filho do Céu. Não existiam cidadãos 

egípcios, tanto quanto não existiam cidadãos chineses. A antiguidade clássica teve repúblicas e 

realezas municipais, confederações de repúblicas locais, impérios; ela nada teve de nação, no 

sentido em que nós a com-preendemos. Atenas, Esparta, Sídon, Tiro são pequenos centros de 

admirável patriotismo; mas são cidades com um território relativamente restrito. A Gália, A 

Espanha, a Itália, antes de sua absorção no Império romano, eram conjuntos de pequenas 

populações, freqüentemente ligadas entre elas, mas sem instituições centrais, sem dinastias. O 

império assírio, o império persa, o império de Alexandre, não foram mais que pátrias. Não 

existiram patriotas assírios; o império persa foi uma vasta feudalidade. Nenhuma nação ligou 

suas origens à colossal aventura de Alexandre, que foi, entretanto, tão rica em conseqüências 

para a história geral da civilização. 

O Império romano esteve bem mais próximo de ser uma pátria. Em contra-partida à imensa 

benfeitoria do fim das guerras, a dominação romana, primeiramente tão dura, foi muito 

rapidamente apreciada. Esta foi uma grande associação, sinônimo de ordem, de paz e de 

civilização. Nos últimos tempos do Império existiu, entre as almas elevadas, entre os bispos 

esclarecidos, entre os letrados, um verdadeiro sentimento de "pax romana", oposto ao caos 

ameaçador da barbárie. Mas, um império doze vezes maior que a França atual não saberia 

formar um Estado na acepção moderna. A cisão do Oriente e do Ocidente era inevitável. Os 

ensaios de um império gaulês, no III século, não foram bem sucedidos. É a invasão germânica 
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que introduz no mundo o princípio que, mais tarde, servirá de base à existência das 

nacionalidades. 

Que fizeram os povos germânicos, na verdade, desde suas grandes invasões do século V até as 

últimas conquistas normandas no século X? Eles mudaram pouco o fundo das raças; mas 

impuseram dinastias e uma aristocracia militar em partes mais ou menos consideráveis do antigo 

Império do Ocidente, as quais tomaram o nome de seus invasores. Daí uma França, uma 

Burgondia, uma Lombardia; mais tarde, uma Normandia. A rápida preponderância que assume o 

império franco refaz em um momento a unidade do Ocidente; mas este império se desfaz 

irremediavelmente ao longo do século IX; o tratado de Verdun traça divisões inalteráveis, em 

princípio e, desde então, a França, a Alemanha, a Inglaterra, a Itália, a Espanha se encaminham, 

por vias freqüentemente indiretas e por meio de mil aventuras, à sua plena existência nacional, 

tal como nós as vemos se desabrocharem hoje. 

O que caracteriza, na verdade, estes diferentes Estados? É a fusão das popu-lações que os 

compõem. Nos países que iremos enumerar, nada de análogo ao que se encontrará na Turquia, 

onde o turco, o eslavo, o grego, o armênio, o árabe, o sírio, o curdo são, assim distintos hoje 

como no dia da conquista. Duas circunstâncias essenciais contribuíram para esse resultado. 

Primeiramente, o fato que os povos germânicos adotaram o cristianismo desde que eles tiveram 

contatos um pouco freqüentes com os povos gregos e latinos. Quando o vencedor e o vencido 

são da mesma religião, ou, mais ainda, quando vencedor adota a religião do vencido, o sistema 

turco, a distinção absoluta dos homens de acordo com a religião, não pode mais se produzir. A 

segunda circunstância foi, da parte dos conquistadores, o es-quecimento de sua própria língua. 

Os filhos de Clóvis, de Alarico, de Gondebaud, de Alboin, de Rollon, falavam já o romano. Este 

fato era ele mesmo a conseqüência de uma outra particularidade importante; é que os francos, 

os burgondos, os godos, os lombardos, os normandos tinham muito poucas mulheres de sua 

raça entre eles. Durante muitas gerações, os chefes não se casavam mais que com mulheres 

germanas; mas suas concubinas eram latinas, as amas de leite das crianças eram latinas; toda a 

tribo esposava mulheres latinas; o que fez que a língua francica, a língua gothica não tivessem, 

desde o estabelecimento dos francos e dos godos em terras romanas, mais que três curtas 

destinações. Isso não se passou dessa forma na Inglaterra; pois a invasão anglo-saxônica tinha, 

sem dúvida, mulheres com ela; a população bretã se esvaeceu e, por outro lado, o latim não era 

mais, ou melhor, não foi jamais dominante na Bretanha. Se tivessem geralmente falado gaulês 

na Gália, no século V, Clóvis e os seus não teriam abandonado o germânico pelo gaulês. 
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Daí o resultado capital que, malgrado a extrema violência dos costumes dos invasores 

germanos, o modelo que impuseram tornar-se, com os séculos, o modelo mesmo da nação. 

Françatorna-se muito legitimamente o nome de um país onde não tinha entrado mais que uma 

imperceptível minoria de francos. No século X, nas primeiras canções de gesta, que são um 

espelho tão perfeito do espírito do tempo, todos os habitantes da França são franceses. A idéia 

de uma diferença de raças na população da França, tão evidente em Gregório de Tours, não se 

apresenta em ne-nhum grau entre os escritores e os poetas franceses posteriores a Hugo 

Capeto. A diferença do nobre e do vilão é tão acentuada quanto possível; mas a diferença de um 

para outro não é em nada uma diferença étnica; é uma diferença de coragem, de hábitos e de 

educação transmitida hereditariamente; a idéia que a origem de tudo isso seja uma conquista 

não ocorre a ninguém. O falso sistema de acordo com o qual a nobreza deve sua origem a um 

privilégio conferido pelo rei por grandes serviços prestados à nação, tanto quanto todo nobre é 

um enobrecido, este sistema é estabelecido como um dogma no século XVIII. A mesma coisa se 

passa na seqüência de quase todas as conquistas normandas. Ao cabo de uma ou duas 

gerações, os invasores normandos não se distinguiriam mais do resto da população; sua 

influência aí tivera sido menos profunda; eles tinham dado ao país conquistado uma nobreza, de 

hábitos militares, um patriotismo que ele não tinha antes. 

O esquecimento, e diria, mesmo o erro histórico são um fator essencial da criação de uma 

nação, e é assim que o progresso dos estudos históricos é freqüen-temente para a 

nacionalidade um perigo. A investigação histórica, na verdade, traz à luz os fatos da violência 

que se passaram na origem de todas as formações políticas, mesmo daquelas das quais as 

conseqüências foram as mais benfazejas. A unidade se faz sempre brutalmente; a reunião da 

França do norte e da França do centro foi o resultado de uma exterminação e de um terror 

contínuo durante quase um século. O rei da França que é, se ouso dizê-lo, o tipo ideal de um 

cristalizador secular; o rei da França, que fez a mais perfeita unidade nacional que existira; o rei 

da França, visto de muito perto, perdeu seu prestígio; a nação que ele tinha formado o 

amaldiçoou, e, hoje, não há mais que os espíritos cultivados que saibam o que ele valia e o que 

ele fazia. 

É pelo contraste que estas grandes leis da história da Europa ocidental se tor-nam sensíveis. Na 

empresa que o rei da França, em parte por sua tirania, em parte por sua justiça, tem tão 

admiravelmente levado a termo, muitos países encalharam. Sob a coroa de Saint Étienne, os 

magiares e os eslavos permaneceram tão distintos como eles o eram há oitocentos anos. Longe 

da fronte de elementos diversos de seus domínios, a casa de Habsburgo os teve distintos e 

freqüentemente opostos uns aos outros. Na Boêmia, o elemento tcheco e o elemento alemão 
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são superpostos como o óleo e a água em um copo. A política turca da separação das 

nacionalidades de acordo com a religião teve bem mais graves conseqüências: ela causou a 

ruína do Oriente. Tome-se uma cidade como Salônica ou Esmirna, aí se encontrará cinco ou seis 

comunidades, das quais cada uma tem suas lembranças e que não tem entre elas quase nada 

em comum. Ora, a essência de uma nação é que todos os indivíduos tenham muitas coisas em 

comum, e também que todos tenham esquecido coisas. Nenhum cidadão francês sabe se ele é 

burgondo, alano, taifalo, visigodo; todo cidadão francês deve ter esquecido a noite de São 

Bartolomeu, os massacres dos países meridionais no século XIII. Não há na França dez famílias 

que possam fornecer a prova de uma origem franca, e ainda uma tal prova seria certamente 

defeituosa, por conseguinte, mil cruzamentos desconhecidos que podem atrapalhar todos os 

sistemas dos genealogistas. 

A nação moderna é, então, um resultado histórico levado a termo por uma série de fatos 

convergentes no mesmo sentido. Logo, a unidade foi realizada por uma dinastia como é o caso 

para a França; logo ela o foi pela vontade direta das províncias, como é o caso para a Holanda, 

a Suíça, a Bélgica; logo por um espírito geral, tardiamente vencedor dos caprichos da 

feudalidade, como é o caso para a Itália e a Alemanha. Sempre uma profunda razão de ser 

presidiu a estas formações. Os princípios, em casos paralelos, fazem-se hoje pelas surpresas as 

mais i-nesperadas. Nós temos visto, hoje em dia, a Itália unificada por suas derrotas, e a Turquia 

demolida por suas vitórias. Cada derrota avançava aos negócios da Itália; cada vitória perdia a 

Turquia; pois a Itália é uma nação, e a Turquia, fora da Ásia Menor, não o é. É glória da França 

ter, pela Revolução Francesa, proclamado que uma nação existe por ela mesma. Não devemos 

perceber maus aqueles que nos imitam. O princípio das nações é o nosso. Mas o que é, então, 

uma nação? Por que a Holanda é uma nação, ao passo que Hanover ou o grão-ducado de 

Parma não o são? Como a França persiste em ser uma nação, quando o princípio que a criou 

desapareceu? Como a Suíça, que tem três línguas, duas religiões, três ou quatro raças, é uma 

nação, quando a Toscana, por exemplo, que é tão homogênea, não o é? Por que a Áustria é um 

Estado e não uma nação? Em que o princípio das nacionalidades difere do princípio das raças? 

Eis alguns pontos sobre os quais um espírito refletido deve debruçar-se, para se colocar em 

concordância com ele mesmo. As coisas do mundo pouco se resolvem por esta espécie de 

raciocínio; mas os homens aplicados desejam aportar a esta matéria alguma razão e esclarecer 

as confusões onde se embaralham os espíritos superficiais. 
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II 

No entender de alguns teóricos políticos, uma nação é, antes de tudo, uma dinastia, 

representando uma antiga conquista, conquista aceita, primeiramente, pois esquecida pela 

massa do povo. Segundo as políticas das quais falo, o agrupamento de províncias efetuado por 

uma dinastia, por suas guerras, por seus tratados, acaba com a dinastia que o formou. É muito 

verdadeiro que quase todas nações modernas foram feitas por uma família de origem feudal, 

que contraiu casamento com o solo e que foi, em alguma medida, um núcleo de centralização. 

Os limites da França em 1789 não tinham nada de natural nem de necessário. A larga zona que 

a casa dos capetos tinha anexado ao estreito da orla do tratado de Verdun foi, a bem da 

verdade, aquisição pessoal desta casa. Na época em que foram feitas as anexações, não se 

tinha a idéia de limites naturais, nem do direito das nações, nem da vontade das províncias. A 

reunião da Inglaterra, da Irlanda e da Escócia foi, do mesmo modo, um fato dinástico. A Itália 

tardou tanto tempo a ser uma nação porque, entre suas numerosas casas reinantes, nenhuma, 

antes do nosso século, não se fez o centro da unidade. Coisa estranha é a obscura ilha da 

Sardenha, terra pouco italiana, que obteve um título real. A própria Holanda, que foi criada por 

um ato de heróica resolução contraiu, entretanto, um casamento íntimo com a casa de Orange, e 

ela corria, verdadeiramente, perigos o dia em que essa união se efetivou. 

Uma tal lei, contudo, é absoluta? Não, sem dúvida. A Suíça e os Estados Unidos, que se 

formaram das conglomerações de adições sucessivas, não tem nenhuma base dinástica. Não 

discutiria a questão no que concerne à França. Seria necessário ter o segredo do futuro. 

Digamos, somente, que esta grande realeza francesa tinha sido tão fortemente nacional que, 

após sua queda, a nação pôde existir sem ela. E, além disso, o século XVIII mudou muita coisa. 

O homem estava de volta, após séculos de submissão ao espírito antigo, ao respeito por si 

mesmo, à idéia de seus direitos. As palavras pátria e cidadão tinham retomado seu sentido. 

Assim, pode se realizar a operação mais ousada que fora praticada na História, operação que 

podemos comparar àquela que seria, em psicologia, a tentativa de fazem viver, em sua 

identidade primeira, um corpo ao qual teríamos retirado o cérebro e o coração. 

É necessário, então, admitir que uma nação pode existir sem princípio dinás-tico, e mesmo 

nações que foram formadas por dinastias podem se separar desta dinastia sem por isso deixar 

de existir. O velho princípio que não considera que o direito dos príncipes não pode mais ser 

mantido; além do direito dinástico, há o direito nacional. Este direito nacional sobre qual critério 

fundá-lo? Em qual signo conhecê-lo? De qual fato tangível deriva? 
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I. DA RAÇA, DIZEM MUITOS COM SEGURANÇA. 

As divisões artificiais, resultantes do mundo feudal, dos casamentos entre príncipes, dos 

congressos de diplomatas são caducas. O que permanece firme e fixo é a raça das populações. 

Eis o que constitui um direito, uma legitimidade. A família germânica, por exemplo, segundo a 

teoria que adoto, tem o direito de reaver os membros esparsos do germanismo, mesmo quando 

estes membros não solicitam a ela se anexar. O direito do germanismo sobre tal província é 

mais forte que o direito dos habitantes desta província sobre eles mesmos. Criamos, assim, uma 

espécie de direito patrimonial análogo àquele dos reis de direito divino; ao princípio das nações 

substituímos aquele da etnografia. É um grandessíssimo erro que, caso se torne dominante, 

levaria ao fim a civilização européia. De igual modo, o princípio das nações é justo e legítimo, 

assim como aquele do direito primordial das raças é estreito e pleno de perigo para o verdadeiro 

progresso. 

 Na tribo e na cidade antigas, o fato da raça tinha, nós o reconhecemos, uma importância de 

primeira ordem. A tribo e a cidade antigas não eram mais que uma extensão da família. Em 

Esparta, em Atenas, todos os cidadãos eram parentes em graus mais ou menos aproximados. 

Isso se passava de igual modo com os Beni- Israel; isso se passa, desse modo ainda, nas tribos 

árabes. De Atenas, de Esparta, da tribo israelita, transportamo-nos para o Império romano. A 

situação é inteiramente outra. Formado primeiramente pela violência, depois mantido pelo 

interesse, esta grande aglomeração de cidades, de províncias absolutamente diferentes, traz à 

idéia de raça o golpe mais grave. O cristianismo, com seu caráter universal e absoluto, trabalha 

mais eficazmente ainda no mesmo sentido. Ele contrai com o Império romano uma aliança íntima 

e, pelo efeito destes dois incomparáveis agentes de unificação, a razão etnográfica é descartada 

do governo das coisas humanas por séculos. A invasão dos bárbaros foi, malgrado as 

aparências, um não a mais nesta via. Os recortes dos reinos bárbaros não tem nada de 

etnográfico; eles são estabelecidos pela força ou pelo capricho dos invasores. A raça das 

populações que eles subordinavam era para eles indiferente. Carlos Magno refaz, à sua 

maneira, o que Roma tinha já realizado: um império único composto das raças as mais diversas. 

Os autores do tratado de Verdun, em traçando de modo fixo suas duas grandes linhas do norte 

ao sul, não tinham a menor noção da raça dos povos que se encontravam à direita ou à 

esquerda. Os movimentos de fronteira que se operam na seqüência da Idade Média estiveram 

também fora de toda tendência etnográfica. Se a política levada a termo pela casa dos capetos 

chegou a agrupar pouco a pouco, sob o nome de França, os territórios da antiga Gália, esta não 

é, a este respeito, um efeito da tendência que teriam tido estes países a se juntarem com seus 

congêneres. A Dauphiné, a Bresse, a Provence, o Franche-Comté não se lembrariam mais de 
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uma origem comum. Toda consciência gaulesa teria perecido desde o II século de nossa era, e 

não é mais que por uma via de erudição que, em nossos dias, reencontramos, 

retrospectivamente, a individualidade do caráter gaulês. 

A consideração etnográfica não contribuiu, então, para nada na constituição das nações 

modernas. A França é céltica, ibérica e germânica. A Alemanha é germânica, céltica e eslava. A 

Itália é o pais onde a etnografia é a mais embaraçada. Gauleses, etruscos, pelasgos, gregos, 

sem falar de muitos outros elementos, aí se cruzam em uma indecifrável mistura. As ilhas 

britânicas, em seu conjunto, oferecem uma mistura de sangue céltico e germânico cujas 

proporções são singularmente difíceis de definir. 

A verdade é que não há raça pura e que fazer repousar a política sobre a análise etnográfica é 

fazê-la exprimir-se sobre uma quimera. Os mais nobres países, a Inglaterra, a França, a Itália, 

são aqueles onde o sangue é o mais misturado. A Alemanha representa, a esse respeito, uma 

exceção? Ela é um país germânico puro? Que ilusão! Todo o sul foi gaulês.Todo o leste, a partir 

do Elba, é eslavo. E as partes que pretendemos realmente puras, elas o são na verdade? 

Tocamos aqui em um dos problemas sobre os quais importa, o mais possível, tornar as idéias 

claras e prevenir os mal-entendidos. 

As discussões sobre as raças são intermináveis, porque a palavra raça é tomada pelos 

historiadores filólogos e pelos antropólogos fisiologistas em dois sentidos inteiramente diferentes. 

Para os antropólogos, a raça tem o mesmo sentido que em Zoologia: ela indica uma 

descendência real, um parentesco pelo sangue. Ora, o estudo das línguas e da história não 

conduz às mesmas divisões que a fisiologia. As palavras dos braquicéfalos, dos dolicocéfalos, 

não tem lugar na história nem na filologia. No grupo humano que criou as línguas e a disciplina 

arianas havia, já, braquicéfalos e dolicocéfalos. É necessário dizer, por outro lado, do grupo 

primitivo que criou as línguas e as instituições ditas semíticas. Em outros termos, as origens 

zoológicas da humanidade são enormemente anteriores às origens da cul-tura, da civilização, da 

linguagem. Os grupos ariano primitivo, semítico primitivo e turaniano primitivo não tinham 

nenhuma unidade psicológica. Estes grupamentos são fatos históricos que ocorreram em uma 

certa época, digamos quinze ou vinte mil anos, assim como a origem zoológica da humanidade 

se perde nas trevas incal-culáveis. O que chamamos filologicamente e historicamente a raça 

germânica é, seguramente, uma família distinta na espécie humana. Mas é ela uma família no 

sentido antropológico? Não, seguramente. 
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A aparição da individualidade germânica na história não se faz mais que poucos séculos antes 

de Jesus Cristo. Aparentemente, os germanos não saíram da terra nesta época. Antes disso, 

fundidos com os eslavos na grande massa indistinta dos citas, eles não tinham sua 

individualidade à parte. Um inglês é, como deve ser, um tipo uno no conjunto da humanidade. 

Ora, o tipo desta a quem chamamos muito impropriamente raça anglo-saxônica não é nem o 

bretão do tempo de César, nem o anglo-saxão de Hengisnt, nem o dinamarquês de Knut, nem o 

normando de Guilherme, o conquistador: é o resultante de tudo isso. O francês não é nem um 

gaulês, nem um franco, nem um burgondo. Ele é o que saiu do grande caldeirão onde, sob a 

presidência do rei da França, fermentaram, conjuntamente, os elemen-tos os mais diversos. Um 

habitante de Jersey ou de Guernesey não difere em nada, pelas origens, da população 

normanda da costa vizinha. No século XI, o olho mais penetrante não podia vislumbrar dos dois 

lados do canal a mais ligeira diferença. Insignificantes circunstâncias fazem que Felipe Augusto 

não tome estas ilhas com o resto da Normandia. Separadas umas das outras desde quase 

setecentos anos, as duas populações tornaram-se não somente estrangeiras umas às outras, 

mas, intei-ramente dessemelhantes. A raça, como a entendemos - nós historiadores - é, então, 

alguma coisa que se faz e se desfaz. O estudo da raça é capital para o sábio que se ocupa da 

história da humanidade. Ele não tem aplicação na política. A cons-ciência instintiva que presidiu 

a confecção do mapa da Europa não considerou de nenhuma forma a raça, e as primeiras 

nações da Europa são nações de sangue essencialmente misturado. 

O fato da raça, capital na origem, vai, então, sempre perdendo sua importância. A história 

humana difere essencialmente da zoologia. A raça não é tudo, como entre os roedores ou os 

felinos, e não temos o direito de ir pelo mundo fazer experiências com o crânio das pessoas e 

depois pegá-las pela garganta e lhes dizer: "Você é nosso sangue; você nos pertence!" Fora dos 

caracteres antropológicos, há a razão, a justiça, a verdade, o belo, que são os mesmos para 

todos. Observem, esta política etnográfica não é segura.Vocês tiram partido hoje contra os 

outros; pois vocês a verão se voltar contra vocês mesmos. É certo que os alemães, que 

elevaram tão alto a bandeira da etnografia, não verão os eslavos virem analisar, por sua vez, os 

nomes das cidades da Saxônia e da Lusácia, procurar os traços dos Vilzes ou dos obotritas e 

tomar satisfação dos massacres e das vendas em massa que os othons fizeram em relação seus 

ancestrais. Para todos, é bom saber esquecer. 

Eu gosto muito da etnografia; é uma ciência de um raro interesse; mas, como eu a quero livre, 

eu a quero sem aplicação política. Em etnografia, como em todos os estudos, os sistemas 

mudam; é a condição do progresso. Os limites dos Estados sobrevivem às flutuações da ciência. 

O patriotismo dependeria de uma dissertação mais ou menos paradoxal. Se fôssemos dizer ao 
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patriota: "você se enganou; você verte seu sangue por tal causa; você crê ser celta; não, você é 

germano". Na seqüência, dez anos após, poder-se-ia lhe dizer que ele é eslavo. Para não 

falsificar a ciência, é necessário dispensá-la de dar opiniões em relação a estes problemas, onde 

estão engajados tantos interesses. Estejamos seguros que, se a encarregamos de fornecer 

elementos à diplomacia, nós a surpreenderemos freqüen-temente em flagrante delito de 

complacência. Ela tem melhores coisas a fazer: per-guntem-lhe muito simplesmente a verdade. 

II. O QUE DIZEMOS DA RAÇA, É NECESSÁRIO DIZER DA LÍNGUA. 

A língua convida a se reunir, mas não é imperativa. Os Estados Unidos e a Inglaterra, a América 

espanhola e a Espanha falam a mesma língua e não formam uma só nação. Ao contrário, a 

Suíça, tão bem concretizada pelo assentamento de suas diferentes partes, conta três ou quatro 

línguas. Há no homem alguma coisa de superior à língua: é a vontade. A vontade da Suíça de 

ser unida, malgrado a variedade de seus idiomas, é um fato muito mais importante que uma 

similitude fre-qüentemente obtida por vexações. 

Um fato honorável para a França é ela jamais ter procurado obter a unidade de sua língua por 

medidas de coerção. Não podemos ter os mesmos sentimentos e os mesmos pensamentos, 

amar as mesmas coisas em línguas diferentes? Falamos a pouco do inconveniente que seria 

fazer depender a política internacional da etno-grafia. Não seria menos fazê-la depender da 

filologia comparada. Deixemos a esses interessantes estudos a inteira liberdade de suas 

discussões; não os misturemos; não os misturemos ao que aí alteraria a serenidade. A 

importância política que atri-buímos às línguas vêm do fato de as olharmos como signos da raça. 

Nada de mais falso. A Prússia, onde não se fala mais que o alemão, falava eslavo há alguns 

séculos; o País de Gales fala inglês; a Gália e a Espanha falam o idioma primitivo da Alba 

Longa; o Egito fala árabe; os exemplos são inumeráveis. Mesmo nas origens, a similitude da 

língua não implicava a similitude da raça. Tomemos por exemplo a tribo proto-ariana ou proto-

semita; aí se encontrava escravos, que falavam a mesma língua que seus mestres; ora, o 

escravo era, então, muito freqüentemente, de uma raça diferente daquela de seu mestre. 

Repetimos: estas divisões de línguas indo-européias, semíticas e outras criadas com uma tão 

admirável sagacidade pela filologia comparada, não coincidem com as divisões da antropologia. 

As línguas são formações históricas, que indicam poucas coisas sobre o sangue daqueles que 

as falam, e que, em todo caso, não poderiam encadear a liberdade humana quando se trata de 

determinar a família com a qual nos unimos pela vida e pela morte. 

Esta consideração exclusiva da língua tem, como a atenção demasiado forte concedida à raça, 

seus perigos, seus inconvenientes. Quando aí colocamos o exa-gero, enclausuramo-nos em 
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uma cultura determinada, tida por nacional; limitamo- nos, emparedamo-nos. Abrimos mão do 

grande ar que respiramos no vasto campo da humanidade para nos enclausurarmos em 

conventículos de compatriotas. Nada de pior para o espírito: nada de mais equivocado para a 

civilização. Não abandonamos este princípio fundamental que o homem é um ser racional e 

moral, antes de ser enclausurado em tal ou tal língua, antes de ser um membro de tal ou tal raça, 

um aderente de tal ou tal cultura. Antes da cultura francesa, da cultura alemã, da cultura italiana, 

há a cultura humana. Vejam os grandes homens da Renascença; eles não eram nem franceses, 

nem italianos, nem alemães. Eles tinham reencontrado, por seu comércio com a antiguidade, o 

segredo da educação verdadeira do espírito humano, e a ele se devotavam de corpo e alma. 

Como eles fizeram bem! 

III. A RELIGIÃO NÃO PODERIA MAIS OFERECER UMA BASE SUFICIENTE PARA O ESTABELECIMENTO DE 

UMA NACIONALIDADE MODERNA 

Na origem, a religião mantinha a própria existência do grupo social. O grupo social era uma 

extensão da família. A religião, os ritos, eram ritos de família. A religião de Atenas era o culto de 

Atenas mesmo, de seus fundadores míticos, de suas leis, de seus costumes. Ela não implicava 

nenhuma teologia dogmática. Esta religião era, em toda força do termo, uma religião de Estado. 

Não era ateniense quem se recusava a praticá-la. Era, no fundo, o culto da Acrópole 

personificado. Jurar sobre o altar de Aglaura era prestar o juramento de morrer pela pátria. Esta 

religião era o equivalente do que é, entre nós, o culto à bandeira. Recusar participar em um tal 

culto era como seria, nas sociedades modernas, recusar o serviço militar. Era declarar que não 

se era ateniense. Por outro lado, é claro que um tal culto não tinha sentido para aquele que não 

era de Atenas; também não se exercitava nenhum proselitismo para forçar estrangeiros a aceitá-

lo; os escravos de Atenas não o praticavam. De mesmo modo isso ocorre em algumas pequenas 

repúblicas da Idade Média. Não se era bom veneziano se não se prestasse juramento à São 

Marcos; não se era bom amalfitano se não se colocasse santo André acima de todos os outros 

santos do paraíso. Nessas pequenas sociedades, o que foi mais tarde perseguição, tirania, era 

legítimo e tinha tão pouca conseqüência como o fato de, entre nós, festejar o pai de família e lhe 

endereçar votos no primeiro dia do ano. 

O que era verdade em Esparta, em Atenas, já não o era nos reinos saídos da conquista de 

Alexandre, não era, sobretudo, no Império romano. As perseguições de Antíoco Epifânio para 

levar o Oriente ao culto de Júpiter Olímpico, aquelas do Império romano para manter uma 

pretendida religião de Estado foram um erro, um crime, um verdadeiro absurdo. Em nossos dias, 

a situação é perfeitamente clara. Não há massas crentes de uma maneira uniforme. Cada um 

crê e pratica, à sua maneira, como pode, como quer. Pode-se ser francês, inglês, alemão, sendo 
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católico, protestante, israelita, aí não praticando nenhum culto. A religião tornou-se coisa 

individual; ela lembra a consciência de cada um. A divisão das nações em católicos, 

protestantes, não existe mais. A religião, que, há cinqüenta e dois anos, era um elemento tão 

considerável na formação da Bélgica, guarda toda sua importância no fórum interior de cada um; 

mas ela saiu quase inteiramente das razões que traçam os limites dos povos. 

IV. A COMUNIDADE DOS INTERESSES É, SEGURAMENTE, UM LIAME POTENTE ENTRE OS HOMENS. 

Os interesses, entretanto, bastam para fazer uma nação? Eu não o creio. A comunidade de 

interesses faz os tratados de comércio. Há na nacionalidade um lado sentimental. Ele é alma e 

corpo ao mesmo tempo; um Zoilverein não é uma pátria. 

V. A GEOGRAFIA, O QUE CHAMAMOS DE FRONTEIRAS NATURAIS, CERTAMENTE TEM UMA PARTE 

CONSIDERÁVEL NA DIVISÃO DAS NAÇÕES. 

A geografia é um dos fatores essenciais da história. Os riachos conduziram as raças; as 

montanhas as pararam. Os primeiros favoreceram, os segundos limitaram os movimentos 

históricos. Podemos dizer, contudo, como o crêem certos partidos, que os limites de uma nação 

estão escritos sobre o mapa e que esta nação tem o direito de adjudiciar o que é necessário 

para aumentar alguns contornos, para alcançar tal montanha, tal ribeirão, para o qual temos uma 

espécie de faculdade limitante a priori? Não conheço doutrina mais arbitrária nem mais funesta. 

Com ela, justificamos todas as violências. E, primeiramente, são as montanhas ou, como 

queiram, são os rios que formam estas pretendidas fronteiras naturais? É incontestável que as 

montanhas separam; mas os rios reúnem muito mais. E, além disso, nem todas as montanhas 

separariam os Estados. Quais são aquelas que separam e aquelas que não separam? De 

Biarritz à Tornea não há nenhuma em-bocadura que tenha mais que outra um caráter limítrofe. 

Se a história o tivesse de-sejado, o Loire, o Sena, o Meuse, o Elba, o Oder teriam, assim como o 

Reno, este caráter de fronteira natural que fez cometer tantas infrações ao direito fundamental, 

que é a vontade dos homens. Falo de razões estratégicas. Nada é absoluto; é claro que muitas 

concessões devem ser feitas à necessidade. Mas, não é necessário que estas concessões 

sejam feitas em demasia. De outro modo, todo mundo reclamará suas conveniências militares, e 

isto será a guerra sem fim. Não, não é a terra, mais que a raça, que faz a nação. A terra fornece 

o substrato, o campo da luta e do trabalho; o homem fornece a alma. O homem está inteiro na 

formação desta coisa sagrada que chamamos de povo. Nada de material para isso basta. Uma 

nação é um princípio espiritual, resultante das complicações profundas da história, uma família 

espiritual, não um grupo determinado pela configuração do solo. 
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Acabamos de ver o que não basta para criar um tal princípio espiritual: a raça, a língua, os 

interesses, a afinidade religiosa, a geografia, as necessidades militares. Que mais, então, é 

necessário? Pela seqüência do que foi dito anteriormente, eu não poderia, por muito tempo, 

manter a atenção de vocês. 

III 

Uma nação é uma alma, um princípio espiritual. Duas coisas que para dizer a verdade não 

formam mais que uma constituem esta alma, este princípio espiritual. Uma está no passado, a 

outra no presente.Uma é a possessão em comum de um rico legado de lembranças; outra é o 

consentimento atual, o desejo de viver em conjunto, a vontade continuar a fazer valer a herança 

que receberam esses indiví-duos. O homem, Senhores, não se improvisa. A nação, como o 

indivíduo, é o re-sultado de um longo processo de esforços, de sacrifícios e de devotamentos. O 

culto dos ancestrais é de todos o mais legítimo; os ancestrais nos fizeram o que nós somos. Um 

passado heróico, dos grandes homens, da glória (eu entendo da verdadeira), eis o capital social 

sobre o qual se assenta uma idéia nacional. Ter glórias comuns no passado, uma vontade 

comum no presente; ter feito grandes coisas conjuntamente, querer fazer ainda, eis as condições 

essenciais para ser um povo. Amamos na proporção dos sacrifícios que consentimos, dos males 

que sofremos. Amamos a casa que construímos e que transmitimos. O canto esparciata: 

 "Nós somos o que vocês foram; nós seremos o que vocês são” é em sua simplici-dade o hino 

resumido de toda pátria. No passado, uma herança de glória e de nostalgias a partilhar, no futuro 

um mesmo programa a realizar; ter sofrido, ter sido feliz, esperado conjuntamente, eis o que vai 

melhor que limites comuns e fronteiras conformes às idéias estratégicas; eis o que 

compreendemos, malgrado as diversidades da raça e da língua. Eu disse há pouco: "ter sofrido 

conjuntamente”; sim, o sofrimento em comum une mais que a ventura. Em matéria de 

lembranças nacionais, os lutos valem mais que os triunfos, pois eles impõem deveres, eles 

comandam o esforço em comum. 

Uma nação é, então, uma grande solidariedade, constituída pelo sentimento dos sacrifícios que 

fizeram e daqueles que estão dispostos a fazer ainda. Ela supõe um passado; ela se resume, 

portanto, no presente por um fato tangível: o con-sentimento, o desejo claramente exprimido de 

continuar a vida comum. A existência de uma nação é (perdoem-me esta metáfora) um plebiscito 

de todos os dias, como a existência do indivíduo é uma afirmação perpétua da vida. Oh! Eu o 

sei, esta é menos metafísica que o direito divino, menos brutal que o direito pretendido histórico. 

Na ordem das idéias que eu vos submeto, uma nação não tem mais que um rei o direito de dizer 
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à uma província: "Você me pertence, eu te tomo”. Uma província, para nós, são os seus 

habitantes; se alguém neste caso tem o direito de ser consultado, é o habitante. Uma nação não 

tem jamais um verdadeiro interesse em se anexar ou em reter um país a seu contragosto. O voto 

das nações é, em definitivo, o único critério legítimo, aquele ao qual é necessário sempre 

retornar. 

Nós caçamos da política as abstrações metafísicas e teológicas. Que perma-nece a partir disso? 

Permanece o homem, seus desejos. A secessão, dirão vocês, e, ao longo do tempo, a 

atomização das nações, são as conseqüência de um sistema que coloca estes velhos 

organismos à mercê de vontades freqüentemente pouco esclarecidas. É claro que em matéria 

paralela nenhum princípio deve ser levado a termo em excesso. As verdades desta ordem não 

são aplicáveis mais que em seu conjunto e de uma maneira muito geral. As vontades humanas 

mudam; mas o que não muda? As nações não são alguma coisa de eterno. Elas começaram, 

elas acabarão. A confederação européia, provavelmente, irá substituí-las. Mas tal não é a lei do 

século em que vivemos. Na hora presente, a existência das nações é boa, necessária mesmo. 

Sua existência é a garantia da liberdade, que seria perdida se o mundo não tivesse mais que 

uma lei e um mestre. 

Por suas dificuldades diversas, freqüentemente opostas, as nações servem à obra comum da 

civilização; todas aportam uma nota a este grande concerto da hu-manidade que, em suma, é a 

mais alta realidade ideal que atingimos. Isoladas, elas têm suas parte débeis. Eu me digo 

freqüentemente que um indivíduo que tivesse os defeitos das nações por qualidades se nutriria 

de glória vã; que seria a tal ponto ciumento, egoísta, briguento, que poderia nada suportar sem 

brigas, seria o mais insuportável dos homens. Mas todas estas dissonâncias de detalhe 

desaparecem no conjunto. Pobre humanidade, o que você sofreu! Que provas lhe esperam 

ainda? Possa o espírito de sabedoria lhe guiar para preservar dos inumeráveis perigos dos quais 

sua rota esta semeada! 

Eu me resumo, Senhores. O homem não é escravo nem de sua raça, nem de sua língua, nem 

de sua religião nem do curso dos rios nem da direção das cadeias de montanhas. Uma grande 

agregação de homens, sã de espírito e quente de coração, cria uma consciência moral que se 

chama nação. Tanto que esta consciência moral prova sua força pelos sacrifícios que exige a 

abdicação do indivíduo em proveito de uma comunidade, ela é legítima, ela tem o direito de 

existir. Se dúvidas se elevam sobre suas fronteiras, consulteis as populações disputadas. Elas 

têm bem o direito de ter uma opinião na questão. Eis o que fará sorrir os transcendentes da 

política, estes infalíveis que passam sua vida a se equivocar e que, do alto de seus princípios 
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superiores, tomam em piedade nossa terra à terra. "Consultar as populações, credo! Que 

ingenuidade! Eis bem representadas estas franzinas idéias francesas que pretendem substituir a 

diplomacia e a guerra por medidas de uma simplicidade infantil”. - Esperemos, Senhores; 

deixemos passar o reino dos transcendentes; saibamos relevar a arrogância dos fortes. Talvez, 

após muitas pro-curas infrutíferas, retornem a nossas modestas soluções empíricas. O meio de 

ter razão no futuro é, em certas horas, saber se resignar em ser démodé. 
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BOUZA, Fernando. Corre Manuscrito: Uma historia cultural 

Del Siglo de Oro. Madrid, Marcial Pons, 2001. 

Em Corre Manuscrito - Una historia cultural dei Siglo de Oro, Fernando Bouza procura entender 

como as pessoas se comunicavam nos séculos XVI e XVII. Para isso, atem-se à escrita como 

uma forma de sociabilidade e recorre aos manuscritos como importante fonte de sua pesquisa. 

Bouza preocupa-se com os usos destes manuscritos, compreendendo-os em sua própria 

materialidade, bem como o papel que ocupavam em uma sociedade altamente iletrada, mas que 

começava a conferir à escrita um significado de progresso e civilização. Desde a introdução do 

livro, o leitor depara-se com um mundo repleto de manuscritos, trazendo a idéia de que a 

imprensa não afeta tão diretamente sua circulação no Século de Ouro espanhol e português. O 

autor afirma que os manuscritos também eram feitos para circular, para "correr", e que havia 

uma "competição" entre eles e os impressos. 

Há a preocupação em percorrer os caminhos pelos quais passavam os manuscritos. Bouza 

investiga quem é o autor do documento, se existem cópias, onde podem ser encontradas e as 

diferenças que apresentam. Procura saber quem eram os copistas e qual papel ocupavam. Por 

fim, volta-se para a circulação do manuscrito, tentando entender toda a trajetória que percorreu e 

qual sua importância. Não há na obra a idéiade que os papéis impressos eram destinados a uma 

ampla circulação e os manuscritos fadados a um uso mais particular e íntimo. O tempo todo se 

ob-serva o manuscrito movimentando-se, circulando pela sociedade, ocupando um importante 

papel na comunicação entre as pessoas. Fernando Bouza escreve: "La propuesta principal de 

este libro tiene que ver, precisamente, con ese mundo en el que el manuscrito era tan común y 

corria de mano en mano." 
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Uma obra de história cultural baseada na história da escrita. Mesmo sem enunciar diretamente, é 

certo que Bouza coloca para os manuscritos problemas que Chartier e Darnton já colocaram 

para os impressos. O autor posiciona-se como um historiador eclético, não se filiando a 

nenhuma escola teórica e tomando idéias de diferentes correntes. Bouza está preocupado com a 

circulação de textos em uma sociedade iletrada, por isso busca relações que vão além da do 

texto e seu leitor, mostrando que o analfabeto pode ler através dos outros ou estabelecer 

relações com a escrita que não dependam da leitura. Neste sentido, o capítulo segundo de Corre 

Manuscrito é fundamental, na medida em que discute o papel da escrita na sociedade espanhola 

dos séculos XVI e XVII. A partir do estudo das "cartas de tocar" e das "nóminas" Bouza mostra 

que havia uma escrita que tinha a função de amuleto, cuja finalidade não era ser lida, mas 

guardada para conferir sorte ou proteção ao seu portador. A virtude não estava na sua 

compreensão, e sim na sua possessão e contato com o corpo. O autor afirma: "...lo escrito era 

en elllas más que un instrumento de la razón una forma irracional en la que la escritura obraba 

por sí misma sobre el cuerpo de quien la portaba."  

Fernando Bouza também dedica capítulos às escritas destinadas à leitura, como as cartas. 

Entendendo-as como um gênero, o autor procura as práticas e sociabilidades utilizadas nas 

escritas destas cartas. Elas obedeciam às regras da oralidade e circulavam por toda a Espanha, 

levando novas da corte para os que dela estavam ausentes e trazendo notícias dos lugares mais 

distantes. Carregavam informações cotidianas, como o casamento de um nobre ou o resultado 

de uma batalha em região afastada. É interessante apontar a grande circulação das "cartas de 

novas", encontrando-se várias cópias de uma mesma carta, o que não permite identificar quem 

eram os autores de tais escritos. 

O capítulo 5 do livro discute especificamente as cartas de bufões, mais uma faceta dos 

manuscritos. Os bufões viviam na corte, entre os nobres e suas notícias estavam muito próximas 

às das cartas feitas pela nobreza. Os bobos davam-se títulos de nobres, satirizavam suas 

figuras, porém isto não era uma ameaça social, eram gestos carnavalescos. Do mesmo modo, a 

escrita dos bufões era uma forma de escrita carnavalesca, que satirizava a correspondência 

manuscrita feita pelos nobres, mostrando o quanto este gênero era comum à nobreza. 

A escrita da nobreza não se restringia apenas às "cartas de novas", de modo que há vários 

capítulos no livro que discutem o papel da escrita entre os nobres e usos que dela faziam. No 

capítulo oito notam-se dois tipos de correspondências reais: as cartas e os escritos 

propagandísticos. Nas primeiras, circulavam notícias de acontecimentos em todo o reino, e a 

propaganda real compõe-se de variados escritos, tais como as lições dos príncipes desde a 
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primeira infância, traduções e livros compostos pelos próprios reis e rainhas e exaltações feitas 

por seus mestres, os quais tinham o objetivo de exaltar a majestade, colocando-a como sábia e 

portadora de uma vontade absoluta, que era acima e melhor que a vontade popular. Já o 

capítulo seis mostra biografias de nobres, que para Bouza são modelos, na medida em que não 

correspondem ao que era a nobreza na época, mas ao que deveria ser, ou melhor, ao que as 

pessoas deveriam acreditar que ela era. Tinham um caráter pedagógico, didático e estavam 

relacionadas a um "ethos aristocrático", pois tinham a intenção de construir uma memória da 

nobreza através destas biografias. 

Por fim, há um capítulo que discute a relação dos manuscritos com a formação do Estado 

moderno espanhol. Ao trabalhar o surgimento do Arquivo de Simancas, Bouza percebe um 

momento de institucionalização da escrita, sendo que Felipe II cria o arquivo para narrar e 

construir uma memória de seu reinado e do Estado nascente. É evidente que o Estado Moderno 

e o arquivo nascem juntos e são inseparáveis, visto que o arquivo é a memória do Estado e lhe 

confere autoridade e legitimidade. 

Ademais, Bouza trabalha as relações sociais de forma muito específica. No Século de Ouro que 

ele constrói não se vê distinções claras entre o erudito e o popular. Notam-se as aproximações 

entre as cartas dos nobres e as dos bufões, indivíduos que viviam na corte, mas que não 

pertenciam à nobreza. Bouza também mostra que as "cartas de toque" não eram práticas 

exclusivas de populares e sim um costume compartilhado por todos, inclusive pelos reis. 

Ao trabalhar com os usos da escrita e dos manuscritos nos séculos XVI e XVI, o autor também 

abre janelas para o entendimento das sociedades espanholas e portuguesas deste momento. 

Através de uma descrição minuciosa da documentação utilizada em sua pesquisa surgem luzes 

do que era a sociedade em que estes manuscritos estavam inseridos. No capítulo terceiro, em 

que descreve os "libellos de vecinos", nota-se um ambiente extremamente violento, onde 

escrever não estava dissociado de insultar e agredir. A possessão de cartas que conferiam 

proteção do fogo, da morte inesperada revela os medos sociais, bem como uma forma muito 

particular de religiosidade. As biografias de nobres embora não revelem como era a vida da 

nobreza no Século de Ouro (são tratadas como modelos), trazem a tona todo um ideal de vida, 

aspirações e desejos de criar a imagem de uma nobreza culta e sábia, distinta de todas as 

outras camadas sociais, inclusive dos letrados. 

Corre Manuscrito é uma obra muito interessante para os pesquisadores em história cultural, pois 

traz novas questões aos documentos e à relação que se estabelece com eles. Primeiramente, 
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leva a pensar na própria materialidade das fontes, se são manuscritas ou impressas, quem são 

seus autores, se há cópias, quem as produziu, a que modelo estes documentos obedeciam e a 

quem eram destinados. Ao longo da obra, os manuscritos assumem distintas funções na 

pesquisa de Bouza, ora são fontes de pesquisa, ora objetos de estudo, já que Bouza não se 

preocupa somente com o conteúdo dos manuscritos - muitas vezes isto é secundário - mas 

também com os diferentes papéis que assumiam na sociedade em que circulavam.  

Bouza não faz um capítulo conclusivo da obra, porém o todo é muito coerente. Cada capítulo 

discute um gênero de manuscrito, contendo seus próprios argumentos e conclusões, podendo 

ser lido separadamente. A pergunta "quais os usos da escrita no Século de Ouro português e 

espanhol?" norteia o livro e ele encontra algumas respostas. Nem toda escrita era destinada à 

leitura ou a leitores alfabetizados. Entre os que a liam ela assumia distintas funções: servia para 

a comunicação, para a satirização, para a propaganda real e para a consolidação do Estado. A 

obra revela um mundo cheio de manuscritos, que se movimentam e adquirem vida, exercem 

funções específicas e propagam idéias importantes para a época. 

 


