
 

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
SAWAIA, B. Simpósio 4 — cultura, individualismo e sociabilidade contemporânea. O irredutível 
humano: uma antologia da liberdade. In GUARESCHI, N., org. Estratégias de invenção do presente: 
a psicologia social no contemporâneo [online]. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 
2008. p. 143-154. ISBN: 978-85-99662-90-8. Available from SciELO Books 
<http://books.scielo.org

 
 
 
 
 

Simpósio 4 — cultura, individualismo e sociabilidade 
contemporânea 

O irredutível humano: uma antologia da liberdade 
 

Bader Sawaia 

>. 
 

 

All the contents of this chapter, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non 
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported. 

Todo o conteúdo deste capítulo, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição - 
Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.  

Todo el contenido de este capítulo, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative 
Commons Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.  



142 
 

Guattari, F. (1992). Caosmose: um novo paradigma estético. Rio de 
Janeiro: Ed. 34.  

Johnson, S. (2003). Emergência. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. 

Lipovetsky, Gi. (s.d.). A era do vazio: ensaio sobre o individualismo 
contemporâneo. Lisboa: Relógio d’Água.  

Lispector, C. (1992). Para não esquecer. São Paulo: Siciliano. 

Oliveira, C. S. de. (2001). Sobrevivendo no inferno: a violência juvenil na 
contemporaneidade. Porto Alegre: Sulina.  

Parnet, Claire. (1998). Uma conversa, o que é, para que serve? In Deleuze, 
G. & Parnet, C. Diálogos. São Paulo: Escuta.  

Serres, M. (s.d.). O terceiro instruído. Lisboa: Instituto Piaget.  

143 
 

O irredutível humano: Uma antologia da liberdade  

Bader Sawaia  

A primeira ideia que pode ocorrer ao leitor é de que o tema da mesa: 
Cultura, Individualismo e Sociabilidade, que me coube discutir nesse 
Encontro Nacional da ABRAPSO, não é polêmico ou representa uma 
novidade no debate acadêmico. De um lado, porque há consenso em torno 
da ideia de que a cultura e a sociabilidade das sociedades contemporânea, 
dentre elas o Brasil, são marcadas pelo individualismo. De outro, porque 
não há necessidade de pesquisas ou profundas reflexões teóricas para 
demonstrar que o individualismo é modo de subjetividade dominante.  

Todos nós sofremos no corpo e na mente os efeitos desse Zeitgeist, 
na forma de solidão, associativismo utilitarista, relações voláteis, liberdade 
solipsista do antes de tudo vem você, nas rupturas de laços comunitários e 
no enaltecimento do sufixo auto.1 Pesquisa, realizada, em 1997, pelo 
Jornal Folha de São Paulo, concluiu que 95% dos brasileiros são felizes, 
no entanto, segundo análise feita por Janine Ribeiro (1997),2 o sentimento 
de felicidade ao qual a pesquisa se refere é exclusivamente individual, que 
não abre espaço ao outro e independe do bem-estar alheio, tanto que os 
entrevistados julgam que o resto da sociedade é infeliz e que o outro pode 
até ser feliz, mas esse fato não contribui para a deles.  

Os dois palestrantes apresentaram com riqueza de detalhes as formas 
atuais de manifestação do individualismo, ressaltando a sua incrível 
capacidade para inovar-se e (re)apresentar-se a cada vez com mais sutileza e 
perversidade. Com essas reflexões, eles nos despertam da tranquila sensação 
de se estar em terreno conhecido. Quando pensamos conhecer seus sintomas, 
o individualismo nos surpreende com novas manifestações ou dimensões 
desconhecidas, como a citada pelo Prof. Francisco para afirmar a tese do 
predomínio da “ética da independência” e do “corpo esquizofrênico”: as 
pessoas se relacionam para ter mais saúde, o que significa que a relação com 
o outro é apenas um meio e não mais um fim em si mesmo.  

                                                 
1 O individualismo é bem retratado no refrão da música que fez sucesso no final de 2003: 
“Tô nem aí, tô nem aí. Não vem falar de seus problemas que não vou ouvir”. 
2 Renato Janine Ribeiro, Caderno Mais, Folha de São Paulo, 25/05/97. 
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Eles também destacaram o desafio, que eu considero o mais 
importante que o tema da mesa contém, em torno do qual não há consenso:  

Como romper a causação circular entre cultura, sociabilidade e 
individualismo? Ou na expressão usada pelos expositores: como 
escapar da “captura” do encontro bloqueado e fabricado com 
interesses individualistas?  

Ambos concordam e eu concordo com eles de que, a par dos 
bloqueios, existem forças de resistência ou de escape.  

Aqui, começamos a nos diferenciar em relação ao estatuto dessas 
forças. 

Para enriquecer o debate tão bem alimentado pelos palestrantes 
passo a apresentar uma concepção que fui buscar na ontologia, um 
pressuposto fundamental das Ciências Humanas, porém negado, 
especialmente, nas teorias psicológicas por ser confundido com metafísica, 
conhecimento combatido pela ciência nas reflexões sobre o Homem.  

Defendo que uma forma de quebrar a circularidade, alimentadora do 
individualismo e suas metamorfoses, é introduzir nela a ideia de irredutível 
humano, o que significa recuperar a ontologia na reflexão psicológica.  

Porém, antes de iniciar tal reflexão, é importante ressaltar o perigo, 
embutido no conceito de cultura, à ideia de resistência e de escape da 
captura de nossa subjetividade. Trata-se do risco da naturalização e 
reificação da cultura como causa e explicação do fenômeno psicológico e 
como parâmetro da ética, o que significa adotar as variações culturais como 
o único princípio a orientar o que é justiça social, como se não houvesse 
nada além dela e o humano fosse uma construção que varia infinitamente, a 
depender da diversidade das manifestações culturais. A primeira forma 
pode ser denominada de culturalismo e a segunda de relativismo ético.  

O medo (real) da concepção de natureza humana embutido na ideia 
de universal levou a Psicologia Social — um ramo da Psicologia que 
nasceu com a preocuparão de salientar a interação psiquismo e sociedade 
— a jogar a criança com a água do banho, isto é, a matar de diferentes 
formas o sujeito como força de expansão e ultrapassagem das 
determinações sociais e culturais, que põe finalidade à história, embora 
nem sempre a realize como deseja.  
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O combate necessário às explicações naturalizantes e cristalizadas 
eliminou das análises da relação homem/sociedade tudo que tem 
importância na definição da pessoa como potência de vida e criação, 
justamente a qualidade que quero ressaltar neste texto como potência de 
transformação social e que estou denominando de “irredutível humano”. 
Paralelamente, com a eliminação da ideia de sujeito, deslocou-se a critica 
social e a prática transformadora dos esforços dos homens para perseverar 
na sua humanidade, direcionando-as, exclusivamente, às estruturas e 
aparatos construídos pelos homens, que, assim, reificam-se.  

Falar em cultura não é novidade nas Ciências Humanas e na 
Psicologia Social, ela é introduzida, junto com a razão, no corpo teórico 
dessas ciências como conceito libertador do homem de seu aprisionamento 
às leis naturais e transcendentais (natureza x cultura), cujo ápice foi o 
Iluminismo. Cultura representava a vitória do homem sobre as calamidades 
naturais e sobre os seus impulsos irracionais, bem como uma crítica aos 
princípios éticos transcendentais.  

Também foi ideia libertadora na denúncia ao colonialismo e 
imperialismo ideológico de nossas teorias, nos anos 60. Mais recentemente, 
nos anos 90, cultura readquire forca teórica na Psicologia Social, na forma 
de defesa do direito à diversidade e contra a imposição de modelos 
universais únicos — o paradigma do um.  

Porém, paralelamente às oportunidades, como já dito, essa categoria 
analítica carrega riscos.  

Lembro-me do entusiasmo libertador que me arrebatou ao deparar 
com as teorias culturalista e historicistas que demonstravam a influência da 
cultura e da história sobre o organismo e a psique humana. Não estávamos 
presos às leis naturais, nem mesmo às referentes às diferenças sexuais.  

Porém, também me lembro de como fui despertada desse 
maravilhamento onipotente pelo debate entre os culturalistas e a teoria 
social marxista. Esta última tira a ingenuidade da cultura ao inseri-la na 
luta pelo poder e conflito de interesses. Com ela aprendi que a própria 
descoberta da determinação do meio sobre o homem é apropriada como 
estratégia de manipulação política, transformando-se em ideologia. Um 
exemplo é a teoria higienista, que procura intervir no corpo e nas mentes 
em programas de moralização adaptativa, outro, são as teorias racistas, que 
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usam a concepção da determinação cultural da subjetividade do negro, no 
caso da escravidão, para justificar o racismo, pois, uma vez construído o 
homem, é necessário séculos e gerações para eliminar a influência cultural, 
nele interiorizada.  

Moscovici, em entrevista recente,3 sintetiza a ambiguidade da 
construção cultural da subjetividade, ao afirmar que a descoberta da cultura 
é fundamental para nos livrar das leis da natureza, mas ela nos atrela às 
contingências e ao acaso.  

Na falta de uma ontologia que defenda o principio da universalidade 
do humano, ao nos libertamos das leis naturais, somos aprisionados pela 
cultura, que se inscreve impiedosamente e definitivamente em nossa 
subjetividade e sociabilidades, como se fossemos tabula-rasa e a cultura se 
naturalizasse em nós.  

Somos determinados culturalmente, sim, só que esta determinação 
não nos constrói a partir do zero.  

Se não existe nada além da cultura e das redes de sociabilidade 
dominantes, onde está a liberdade? Se somos produtos da cultura e da 
sociabilidade, não há ontologia e tudo se desmancha na 
incomensurabilidade das contingências e dos acasos.  

No culturalismo e no relativismo ético, a liberdade resume-se aos 
direitos humanos, culturalmente, definidos e o sujeito se confunde com 
eles ou com a ausência deles. Talvez, por isso, assiste-se, atualmente, a 
uma sobrevalorização do direito e uma desvalorização da ontologia, o que, 
por sua vez, favorece a nossa submissão aos sentidos, culturalmente, 
dominantes. Dessa forma, como afirma Negri,4 em cada país e em cada um 
de nós há pretexto para que os direitos humanos não sejam respeitados em 
nome de outros valores considerados mais elevados.  

Enfim, ao tentar superar a naturalização e a metafísica, pode-se cair 
no niilismo ou no inferno das diferenças que sustenta a retórica ética, na 
forma do relativismo ético e de uma de suas faces, sempre reavivada: a do 
colonialismo, que, atualmente, é exemplificada pela ética colonialista pós-
                                                 
3 Caderno Mais da Folha de São Paulo, set. 2003. 
4 Entrevista ao Caderno Mais do Jornal Folha de São Paulo. 12/11/2003. 
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moderna da política americana, que se arvora em arauto da democracia, 
responsável em levá-la aos países que não as tem, como se ele fosse o povo 
detentor do valor universal.  

Essas duas propostas de ética na pós-modernidade, ao estilo 
colonialista e relativista, apesar das diferenças tem o mesmo efeito — a 
radicalização do particularismo e a lógica disjuntiva que é a base do 
fundamentalismo e do etnocentrismo dominante do pensamento ocidental, 
os quais separam a humanidade em identidade culturais, sociais, nacionais, 
grupais e individuais, impedindo-nos de compartilhar as riquezas gerais da 
universalidade humana, alerta.5 

Dois eventos, ocorridos no segundo semestre de 2003, embora de 
ordem diferente, simbolizam iniciativas para dar um basta ao relativismo 
ético, que tolera o intolerável em nome da diversidade cultural. Um é a 
libertação de Amina, condenada a morte por apedrejamento na Somália, 
por ter sido acusada de infidelidade, contrariando a moral local. O outro, é 
a outorga do prêmio Nobel da Paz, a uma mulher muçulmana, a advogada 
iraniana Shirin Ebadi, que defende a liberdade da mulher muçulmana. O 
prêmio significa a retirada dos direitos das mulheres da chave da cultura e 
sua colocação na ordem universal, no irredutível humano, que atravessa o 
mundo islâmico e católico.  

Em síntese, o grande perigo do culturalismo é o de eliminar, das 
análises e teorias psicossociais, o universal que, paradoxalmente, explica a 
singularidade e, assim, tornar-se uma outra forma de naturalização que 
elimina do homem a possibilidade de criação e singularidade.  

Em nome da cultura, exclui o universal humano, o que pode 
redundar na indiferença ou intolerância para com o outro, caminho que 
leva ao individualismo e ao seu contraponto à segregação. Se não somos os 
mesmo em todos os lugares, não temos nada em comum, as diferenças se 
transformam em in-deferença. O outro é tão outro, quase de outra espécie, 
o que impede o compartilhar. O futuro é incerto, incomensurável e 
contingente, podendo ser a decadência sem a possibilidade de nova síntese, 

                                                 
5 Tese defendida por Edward Said. Palestino, que foi prof. da Universidade de Columbia. 
NY, por 40 anos. Ver Said. E. W. (2003). Cultura e Política. São Paulo: Boitempo 
Editorial. 
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ou um exercício de construção aleatória e infinita do homem, uma ameba 
que vai adquirindo as formas do que a afeta.  

As Ciências Humanas sempre tiveram dificuldade de trabalhar estas 
questões. Sua história é atravessada pelo falso debate entre cultura e 
natureza (nurture X nature). Muitas de nossas teorias resolveram o 
problema, distribuindo porcentagens diferentes ou, salomonicamente, 50% 
a cada uma na constituição do homem.  

Eu prefiro a estranha porcentagem defendida por Morin (2003) que 
define o homem como 100% cultura e 100% natureza ou a de Boaventura 
(1988), que afirma não haver natureza, uma vez que toda a natureza é 
humana, pois ambas superam a cisão entre natureza e cultura.  

Mas só este postulado não é suficiente para responder à indagação 
comum aos expositores da mesa: “Como escapar da captura do 
individualismo?”.  

A minha resposta é de que é necessário uma ontologia positiva para 
recuperar a ideia de universal. Que contêm aquilo que é importante na 
concepção de homem como potência de criação e ação e que é 
indestrutível, a despeito de todo esforço despendido pela história e pela 
cultura. Essa potência é o que denomino de o “irredutível humano”.  

O irredutível humano e a determinação social  

Encontrei em Espinosa, filósofo monista do século XV, que se 
contrapunha ao dualismo cartesiano, uma ontologia que cicatriza a cisão 
clássica entre natureza e cultura, apresentando uma concepção de 
irredutível humano não essencialista.  

Há uma frase dele na Ética que sintetiza tal postulado: “A essência é 
livre, mas a existência é determinada”, o que significa que todo ser existe 
para perseverar na própria substância, adquirindo eficiência ou não para 
tanto, na existência, que é determinada historicamente. A tensão entre 
liberdade imanente e determinação existencial, explica as variações 
singulares do irredutível humano.  
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Para entender tal postulado é preciso completá-lo com: 1) a reflexão 
espinosana de sobrevivência, 2) o conceito de potência que ele usa para 
descrever tal processo e 3) a relação potência e afeto.  

Sobreviver é mais que conservar-se vivo, é expandir-se, sendo que a 
expansão exige liberdade e criação. E o que é mais importante, essa força 
de expansão da vida é potência e não deiscência, o que significa que ela 
não é uma tendência natural que vai, inexoravelmente, amadurecer. Ao 
contrário, a potência de vida é aumentada ou diminuída nos encontros com 
outros corpos e mentes, sofrendo a ação das ideias, superstições e ações do 
outro, quer no sentido de maior autonomia, quer de heteronomia.  

Daí a sua afirmação de que a essência tem a propriedade de ser, mas 
o quanto eu o serei, é estado existencial (Espinosa, 1957, p.7).  

Quando sentimos que nossa potência de ser é aumentada, a emoção 
que nos afeta é de alegria, quando, ao contrário ela é diminuída, somos 
afetados por emoções tristes. As primeiras são mais fortes e favorecem ações 
emancipadoras, as segundas, colaboram com a servidão. O irredutível 
humano é essa potência vital de conservação e expansão, portanto, de 
liberdade e felicidade. Uma potencialidade em ato, que se realiza nos 
encontros, pois é da natureza do corpo e da alma ser afetado e afetar. 

Tal ontologia é um antídoto ao individualismo, ao livre arbítrio e ao 
predomínio atual do prefixo auto: autoajuda, autoestima, que Espinosa 
qualificaria de superstição ou ideia inadequada, pois sem os outros não 
ocorrem encontros e a potencia do eu não se concretiza. A necessidade do 
outro, por sua vez, não significa colocar-se na dependência de outra pessoa 
ou objeto. Ao contrário, ele afirma que depositar a esperança de felicidade 
em pessoas ou forças fora de mim e acreditar que a felicidade está na 
obtenção de coisas perecíveis, como um grande amor ou a posse de um 
bem valioso, promovem o enfraquecimento da potência de ação, tornando-
se fonte de heteronomia. 

Se fôssemos sintetizar a máxima espinosana, ela não seria igual ao 
de Hipócrates de que a virtude está antes de tudo no não fazer o mal, mas 
de que ela está na capacidade de afetar e ser afetado para aumentar a 
potência de liberdade e felicidade. 
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“Somente as pessoas livres sã gratas uma às outras e procuram ligar-
se pelos fortes laços de amizade” (Espinosa, 1957, livro IV). As servis, 
quer as que usufruem e se submetem, ligam-se por recompensa, medo ou 
fúria e se submetem a fundamentalismos, mesmo que a experiência mostre 
que estão errados, perderam a capacidade de afetar a serem afetados, a 
maior virtude. 

Ele qualificaria o bloqueio dos encontros como a principal estratégia 
de captura dos processos de subjetivação ao individualismo.  

Professor Francisco apresentou, com muita riqueza de detalhes, a 
forma contemporânea de manifestação desse bloqueio, que ele denomina 
de “biossociabilidade”, processo em que o corpo é valorizado, mas 
bloqueado ao encontro e dessa forma é afetado, não pelo outro, mas por 
cadeia imaginária de ideias que vão produzir nossos afetos.  

Todos somos capazes de sentir no dia a dia que saímos diferente a 
cada encontro, quer seja com uma flor, com uma notícia, com um amigo, 
por exemplo. Saímos mais alegres ou mais tristes. Esta capacidade de 
afetar e ser afetado é condição do ser e existir e não estado psicológico ou 
constructo linguístico e explica a passagem da passividade à atividade, da 
autonomia à heteronomia.  

Com essa análise, Espinosa apresenta a sua concepção de ética 
imanente aos afetos, a qual carrega importante implicação prática e teórica 
para a psicologia, a de que os princípios de constituição dos mesmos são 
ontológicos e não variáveis a serem controladas ou eliminadas por esforço 
do próprio homem ou da sociedade. Na filosofia espinosana, os afetos são 
éticos e políticos porque constituem o fio que costura a tessitura das 
relações democráticas ou servis, da autonomia e da heteronomia. 

A afirmação de que há uma relação positiva entre o poder que tem 
um corpo de ser afetado e a sua potência de agir (Hardt, 1996, p. 98), 
eticamente, é uma das ideias mais ricas de Espinosa à práxis da Psicologia 
Social e à discussão dos direitos humanos, bem como a de que essa 
potência se realiza em atos, determinada pela história e pela cultura. Esse 
último postulado explica a passagem universal/particular/particular, ou 
seja, porque eu sou necessariamente humana e sou brasileira por 
contingências históricas e culturais. 
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Síntese final: o irredutível humano e o confronto entre 
individualidade e individualismo 

Todos sabemos que liberdade é melhor que servidão. A dificuldade 
está em definir o que consiste a liberdade e quem deve merecê-la. 

Para Espinosa esta dificuldade não existe, pois ele não defende 
princípios. No seu entendimento, eles são imanentes à substância humana, 
portanto, sem eles não há homem. Não há o bom e o mau. O bom é o que 
compõe como meu corpo e mente, potencializando a autonomia e o mau é 
o que favorece a heteronomia, ao enfraquecer o meu conatus.6 

Portanto, potência é a dimensão irreprimível de luta pela 
emancipação.  

Esta concepção impede que se criem critérios mirabolantes para 
definir quais ações, culturalmente delimitadas, são éticas, uma vez que ela 
não é contingente às determinações sociais, ao contrário, é imanente às 
afecções do corpo e da mente, o que significa que é imanente às 
necessidades de conservação e expansão da própria substância. Esta 
proposição fica bem clara na critica que Espinosa faz à ideia de livre 
arbítrio, qualificando-a de falsa, uma vez que a vontade não é livre, mas 
movido pela essência e a potência do ser. O livre arbítrio é, na verdade, a 
escolha entre possíveis colocados pelo exterior.  

Dessa forma, Espinosa apresenta uma concepção de ética não 
contingente a retóricas e variações culturais, bem como não transcendente 
ao homem, mas imanente a ele, constituindo-se, portanto, em um 
irredutível humano. O fundamental dessa ontologia é a afirmação que ética, 
poder e afeto são coextensivos.  

Neste momento, o leitor pode contra-argumentar que a ontologia do 
irredutível humano é metafísica e amarra a Psicologia às leis gerais.  

Eu discordo e considero que tal argumento precisa ser discutido em 
duas perspectivas. Uma, de forma geral e outra, especifica a abordagem 

                                                 
6 Conatus é conceito usado por Espinosa para se referir ao desejo de vida do corpo e da 
alma, ao esforço para se conservar na existência. 
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espinosana. A primeira refere-se ao valor negativo atribuído à metafísica 
nas ciências humanas, como se a afirmação de princípios universais fosse, 
necessariamente aprisionante. Com relação a esta questão, em vez de 
responder, lanço uma pergunta ao leitor, porque já foi bastante discutida no 
início: Afirmar que todos somos iguais por natureza não é pressuposto 
mais libertador do que o culturalismo que nos amarra ao destino social e 
cultural? Não é esta ontologia que sustenta, por exemplo, a luta pelos 
direitos iguais das mulheres, contra as diferentes versões culturais da 
inferioridade feminina?  

A segunda perspectiva consiste em ressaltar a oportunidade que 
Espinosa oferece às ciências humanas e sociais de sair do impasse atual 
que designa como única saída possível à crise do universalismo, a 
incomensurabilidade, a fragmentação e o relativismo na forma de negação 
de qualquer princípio humano. Para ele, não há antagonismo, entre 
universal. singular e particular, pois particular representa o conjunto das 
experiências, socialmente determinadas, que medeiam a singularização em 
ato do universal.  

Por isso, o estado existencial é mais amplo que a essência, podendo 
adquirir força de aprisionamento do homem à servidão, o que só pode ser 
combatido pela união de conatus.  

Porque se, por exemplo, dois indivíduos inteiramente da mesma 
natureza se aliam, um ao outro, compõem um indivíduo duas vezes 
mais poderoso que cada um, separadamente. Nada, pois, existe, mais 
útil ao homem do que o homem; os homens, digo, não podem 
desejar coisa mais valiosa para a conservação de seu ser, do que 
conviverem todos em tudo, de maneira que as almas e os corpos de 
todos, componham, de certa maneira, uma só alma e um só corpo, 
esforçarem-se em conjunto por conservarem seu ser e procurarem 
todos reunidos a utilidade comum a todos... (Ética, livro IV, 
PXVIII).  

Dessa forma, ele afirma a essência sem ser essencialista e afirma o 
universal sem atrelá-lo a leis, apresentando uma ontologia que nos igualiza, 
sem uma presunção epistemológica de agrupar todos os fenômenos deste 
mundo em torno de uma grande teoria.  

A sua analise dos afetos e a sua doutrina que cada pessoa 
necessariamente se esforça por perseverar em seu ser, oferecem, junto com 
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sua ontologia monista e sua teoria do conhecimento, a base para a 
explicação da possibilidade de fuga da captura tanto das leis da natureza, 
quanto das leis culturais. Desde que os seres humanos se esforçam, 
necessariamente para perseverar na existência de seu ser e também se 
esforçam para prevenir qualquer depressão no poder de agir e se esforçam 
para aumentar esse poder, todos eles serão motivados, segundo seu próprio 
poder permite, a perseguir o bem para esta força.  

Aqui, cabe ressaltar que esta proposição espinosana tem sido 
interpretada, erroneamente, na minha opinião, como uma apologia do 
egoísmo. A ênfase na ideia de que cada coisa, necessariamente, se esforça 
por perseverar em seu ser e que o desejo é sempre dirigido ao próprio 
beneficio, é analisada por muitos como uma doutrina do necessário 
egoísmo individual psicológico, que atravessa toda a natureza (Garret, 
1997, p.6).  

O erro desta interpretação, no meu entender, consiste na 
incompreensão de que para Espinosa, o próprio benefício implica o 
beneficio ao outro. O conatus individual se fortalece nos encontro e é só 
neles que ocorre a transição dos afetos e, portanto, da passividade à 
atividade e vice-versa. Portanto, o desejo do comum é uma necessidade 
para aumentar o poder de ação.  

A sua teoria política7 é exemplo desta proposição, pois reafirma que 
os homens se juntam para aumentar a potência para enfrentar as forças 
externas do estado de servidão e heteronomia, colocando a gênese da 
sociedade, não no desejo de evitar a dor ou controlar a maldade inata. Os 
homens criam a sociedade e as leis motivados pelo desejo de realizarem as 
necessidades imanentes à sua substância.  

Aí reside nossa aventura comunitarista: a energia fundadora do laço 
social está no desejo de aumentar o conatus, a qual é capaz de explicar 
porque nenhum momento da história conseguiu anular a capacidade 
humana de criação de caminhos de fuga.  

                                                 
7 Ele concordava e combatia Hobbes ao mesmo tempo. Sobre esta questão ver Almeida. M. 
da Conceição de. (2002. jun.). Borboletas. homens e rãs. In Margem. São Paulo. nº 15. 
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Sem esta ontologia do irredutível humano, as lutas e resistência 
viram voluntarismo, reificação, invenção de mitos e heróis.  
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SIMPÓSIO 5 — A CIDADE COMO TERRITÓRIO DE CRIAÇÃO  

Imagem e cidade: trilhas juvenis  

Glória Diógenes  

Viemos de um caos onipotente, de um denso e 
indissolúvel abismo de luz e trevas. E 
pelejamos todos — plantas, animais, homens e 
ideias — na brevíssima passagem de nossa 
vida individual, para ordenar o caos dentro de 
nós, para iluminar o abismo, para converter 
em luz, dentro de nossos corpos, toda a treva 
possível. 

(Nikos Kazantzakis)  

Relatos da cidade e do bairro ou como seguir pistas de trajetos 
nômades  

Aguço os ouvidos, planto balizas, farejo o vento (...) me arrastando, 
arquejando, mas ascendo. O grito ordena em mim a mobilização.1  

Sigamos Lobão. Rapper, participante do movimento hip hop, da 
rádio comunitária do bairro, dançarino de break, ex-pichador, educador 
social do Centro Comunitário do Morro, mestre de briga de galos, soltador 
de arraia,2 integrante da banda Conscientes do Sistema e articulador 
comunitário da Ong Enxame.3 Lobão não pára. O morro do Lobão e o 

                                                 
1 Adaptação do texto de Nikos Kazantzakis por Daniela Visco, Letícia Spiller e Jac 
Fagundes. 
2 Pipa no Ceará. 
3 O Enxame (apoiado pela Fundação MacArthur. UNICEF. BNDES. e Instituto Ayrton 
Senna), projeto coordenado por nós, tem como proposta trabalhar Artes Visuais com 
gangues e galeras de rua. O objetivo é canalizar a pulsão da violência para produção da arte 
e para campos de resignificação de valores e atitudes no âmbito da estética juvenil. Ele teve 
início em setembro de 2000 e conta com a participação, fixa, de 40 jovens. Todo o trabalho 
etnográfico apresentado a seguir, foi realizado com 8 (oito) participantes do Enxame em 
uma oficina denominada: “Diz por onde andas e dirás quem és”. Ele foi desenvolvido em 
cinco momentos: a) Figurações do bairro e da cidade: lugares significantes (colagem e 

 




