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“Quanto a mim, precisamente porque tenho 
um projeto que não abandono, preciso tentar 
ver o mais claramente possível a realidade e as 
forças efetivas em jogo no campo social-
histórico. Como disse a alguém, eu tento 
enxergar com ‘sentidos sóbrios’. Há momentos 
na História em que o factível no imediato é um 
lento e longo trabalho de preparação. Ninguém 
pode saber se estamos atravessando uma breve 
fase de sono da sociedade, ou se estamos 
entrando em um longo período de regressão 
histórica. Mas eu não sou impaciente.” 
(Cornelius Castoriadis, As encruzilhadas do 
labirinto IV, p.91). 
 

 



  

 
RESUMO 

 

 

MARQUES, Alfran Marcos Borges. A política como projeto de autonomia em Cornelius 

Castoriadis. 2014. 105 folhas. Dissertação de mestrado (Programa de Pós-Graduação em 

Filosofia) – UFRN, Natal, 2014. 

 

 

A pesquisa consiste em apresentar os conceitos e argumentos mais importantes para 

Cornelius Castoriadis que permitam elucidar o papel da ação política na busca pela autonomia 

coletiva e individual. A partir da delimitação histórico-conceitual da reflexão filosófica sobre 

a autonomia, demonstrar as principais críticas de Castoriadis dirigidas ao determinismo 

histórico, às tendências totalitárias presentes na história da filosofia e à alienação promovida 

pela ideologia capitalista. Para tanto, é essencial compreender as categorias usadas por ele em 

todo o seu percurso filosófico: sociedade, imaginação radical, imaginário social, linguagem e 

social-histórico. Castoriadis opõe-se a qualquer concepção da história que apele para um 

plano pré-determinado, seja de origem natural, racional ou divina. Ele prossegue na ideia de 

que cada sociedade é o resultado da permanente tensão entre sociedade instituída e sociedade 

instituinte, pois cada sociedade é fruto da diferença entre a sociedade particular e o imaginário 

social que promove sua alteração. A história é criada pela atividade teórica e prática dos 

homens na dimensão chamada de social-histórico que se impõe como limite que não se pode 

ultrapassar mesmo sendo objeto de constante interrogação e de mudança da ação humana. 

Para esclarecer a noção de democracia apresentada por Castoriadis é necessário analisar com 

profundidade como o imaginário radical está inserido na formação do indivíduo e na 

instituição da sociedade, bem como, elucidar o modo como se relacionam os conceitos de 

autonomia, heteronomia, liberdade, igualdade e justiça, explicitando em qual contexto 

aparecem dentro da obra de Castoriadis. 

 

 

Palavras-chave: Autonomia. Democracia. Social-histórico. 

 



 

RESUMEN 

 

 

MARQUES, Alfran Marcos Borges. La política como un proyecto de autonomía en 

Cornelius Castoriadis. 2014. 105 hojas. Disertación de maestría (Programa de Pós-

Graduação em Filosofia) – UFRN, Natal, 2014. 

 

 

La investigación presenta los conceptos y argumentos más importantes para Cornelius 

Castoriadis que permitan elucidar el papel de la acción política en la búsqueda de la 

autonomía individual y colectiva. A partir de la delimitación histórica y conceptual de la 

reflexión filosófica sobre la autonomía, se muestra las principales críticas de Castoriadis 

dirigida al determinismo histórico, las tendencias totalitarias en la historia de la filosofía y la 

alienación promovida por la ideología capitalista. Por lo tanto, es esencial para comprender 

las categorías utilizadas por él durante toda su camino filosófico: sociedad, imaginación 

radical, imaginario social, lenguaje y social-histórico. Castoriadis opone a cualquier 

concepción de la historia que apela a un plan predeterminado, ya sea natural, racional o 

divino. Continúa la idea de que cada sociedad es el resultado de una tensión permanente entre 

la sociedad establecida y la sociedad instituyente porque cada sociedad es el resultado de la 

diferencia entre la sociedad en particular y el imaginario social que promueve su 

modificación. La historia es creada por la actividad teórica y práctica de los hombres, en la 

dimensión llamada social-histórico que impone un límite que no se puede superar incluso 

objeto de cuestionamiento y del constante cambio de la acción humana. Para aclarar el 

concepto de la democracia presentado por Castoriadis se analizan en profundidad como la 

imaginación radical se inserta en la formación de la persona y la institución de la sociedad, así 

como elucidar la forma en que se relacionan los conceptos de autonomía, heteronomia, 

libertad, igualdad y justicia, explicando el contexto que aparecen en la obra de Castoriadis. 

 

 

Palabras clave: Autonomía. Democracia. Social-histórico. 
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INTRODUÇÃO 

 

A ação política torna-se problema filosófico quando Platão deseja criar um novo 

sistema de valores que supere a volatilidade das opiniões dos cidadãos e proteja a vida do 

filósofo contra as paixões advindas do debate na esfera pública. Sem a persuasão, considerada 

pelo pensamento platônico como violência, a razão compeliria com o uso da verdade evidente 

por ela mesma as ações de toda a comunidade ou pelos menos a minoria privilegiada capaz de 

enxergar com os sentidos da dialética. Nesta perspectiva, o rei-filósofo recebe sua autoridade 

em decorrência da capacidade de alcançar as ideias e não por sua condição pessoal ou 

qualquer outra virtude mundana. 

Esta perspectiva é apropriada pela tradição ocidental ao ser utilizada para legitimar 

desde o poder absoluto da Igreja até o aparecimento do Estado Moderno com a ideia de razão 

de estado e domínio da nação soberana. Com a incorporação da ideia de Bem Comum como 

algo absoluto, objetivo e universal, o autoritarismo contamina as instituições políticas 

ocidentais com a finalidade de criar uma casta de dirigentes por meio do afastamento dos 

cidadãos da política, jogando-os num fosso intransponível entre governantes e governados. 

Portanto, a legitimidade do governo recebida da reunião e consenso entre cidadãos é deixada 

de lado para dar lugar à subsunção da conduta dos indivíduos ao princípio universal capaz de 

abolir definitivamente a necessidade de fala e ação intersubjetiva. 

A ruína da tradição filosófica ocorre com o desafio aos valores e costumes que 

sustentaram as comunidades políticas por vários séculos até o aparecimento de eventos que 

colocaram em xeque as bases da convivência humana. Veio com o desmascaramento dos 

valores máximos da humanidade que se mostraram desde a era moderna visões limitadas da 

essência humana, expressões ideológicas disformes de relações sociais. A quebra da 

continuidade com a tradição universalista trouxe desconfiança em relação à capacidade do 

homem em decidir sobre assuntos comuns independentemente das regras valoradas na 

racionalização do Bem filosófico. Nesse contexto, o tema da autonomia sofreu um abalo 

significativo. A experiência totalitária radical almejou por meio do terror, medo e solidão, o 

governo absoluto capaz de eliminar com eficiência máxima o relacionamento das pessoas na 

condição de seres aptos a interagirem para construção do mundo compartilhado. Tal controle 

pretendia neutralizar definitivamente a atividade política ao exigir que todos se contentassem 

exclusivamente com a dimensão biológica das necessidades humanas. Portanto, cidadãos 

autônomos não eram necessários para conferir legitimidade ao governo: a própria ideologia 
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justificava, sem possibilidade de erros, todos os atos das instituições. Esse tipo de controle 

absoluto do corpo associativo pressupõe que a legitimidade de suas ações parta de princípios 

extramundanos. Como conseqüência, a atividade política foi distanciada da convivência 

humana e confundida com a eficiência na execução de comandos da autoridade abstratamente 

legitimada. Como resultado direto ocorre o surgimento do positivismo jurídico nas sociedades 

contemporâneas pelo qual não importa a formação da vida pública, mas apenas a eficácia dos 

procedimentos legais em manter a relação de mando e obediência, núcleo do conceito 

atualmente vigente de segurança jurídica. 

Tendo por pano de fundo o momento contemporâneo em que se encontra a ação 

política e a herança deixada pelos movimentos emancipatórios, neste breve trabalho 

dissertativo são explorados os conceitos de autonomia, democracia e autocriação social-

histórica desenvolvidos por Cornelius Castoriadis no esforço de compreensão da crise ético-

política experimentada no mundo ocidental contemporâneo. A primeira parte consiste na 

exposição das principais aporias presentes na ontologia unitária que resultaram no 

obscurecimento do domínio social-histórico devido à imposição do projeto de fechamento 

total operado pela filosofia unitária. Em seguida, contrariando o determinismo histórico 

subjacente ao mundo moderno, apresenta-se o modo como as sociedades estão inseridas em 

um movimento constante e ininterrupto de autocriação no domínio social-histórico. Também 

é esclarecida a visão original de Castoriadis acerca do tempo e da criação que contraria tudo 

aquilo que já foi dito pela filosofia metafísica, principalmente no que concerne ao poder 

essencialmente criador do imaginário radical. Além disto, expõem-se mais detalhadamente os 

conceitos de tempo (identitário e imaginário), alteridade social, primeiro estrato natural, 

legein, teukhein, criação ontológica, social-histórico e magma social. 

Na segunda parte do presente estudo é apresentado o papel da ação política na busca 

pela autonomia coletiva e individual. A partir da delimitação histórico-conceitual da reflexão 

filosófica sobre a autonomia demonstram-se as principais críticas dirigidas ao determinismo 

histórico. Para esclarecer a noção de democracia analisa-se como o imaginário radical está 

inserido na instituição da sociedade e na formação do indivíduo por meio principalmente da 

linguagem. Outro ponto da presente abordagem reside em apontar as relações entre os 

conceitos de autonomia, heteronomia, liberdade, igualdade e justiça a partir da reflexão das 

contribuições democráticas deixadas pelos gregos antigos e pelos movimentos operários da 

era moderna. Este capítulo avança em direção ao debate sobre a autonomia diante dos 

fenômenos que encarnam na história recente a heteronomia e a administração burocrática da 

sociedade: o marxismo ortodoxo e o capitalismo. Diante das sombras deixadas pelo declínio 
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do marxismo e da alienação cada vez mais brutal do capitalismo defende-se o exercício da 

autonomia política e filosófica de forma radical enquanto único modo de viabilizar a ação 

consciente, lúcida e criativa. 

Em suma, o esforço desta pesquisa consiste em apresentar os conceitos e argumentos 

mais importantes para Cornelius Castoriadis que clarifiquem o papel da ação política na busca 

pela autonomia coletiva e individual. A partir da delimitação histórico-conceitual da reflexão 

filosófica sobre a autonomia demonstrar as principais críticas elaboradas por Castoriadis 

dirigidas ao determinismo histórico, às tendências totalitárias presentes na história da filosofia 

e à alienação promovida pela ideologia capitalista. Para tanto, é essencial compreender as 

categorias usadas por ele em todo o seu percurso filosófico: sociedade, imaginação radical, 

imaginário social, linguagem e social-histórico. Com a finalidade de esclarecer a noção de 

democracia apresentada por Castoriadis é necessário analisar com profundidade como o 

imaginário radical está inserido na formação do indivíduo e na instituição da sociedade, bem 

como, elucidar o modo como se relacionam os conceitos de autonomia, heteronomia, 

liberdade, igualdade e justiça, explicitando em qual contexto aparecem dentro da obra de 

Castoriadis. O tema da democracia é resultado de uma reflexão maior que tem origem na 

tentativa de reelaborar o conteúdo do socialismo por meio de um entendimento profundo das 

mudanças sociais livre das distorções do marxismo ortodoxo que reduziu a constituição de 

toda a realidade social ao elemento econômico, ou seja, a uma posição metodológica que 

admite apenas um único princípio para a interpretação da realidade social. O desafio que 

Castoriadis propõe em seus textos é de manter o projeto de transformação social independente 

da antecipação racional da sociedade futura. A relação entre democracia e autonomia coletiva 

torna-se a questão fundamental para Castoriadis que implica o distanciamento dos preceitos 

marxistas sem abandonar a ideia de transformação social necessária para repensar a 

democracia a partir de uma perspectiva substancial por meio da radicalização profunda da 

própria ideia de democracia na sua relação indissociável com a autonomia coletiva e 

individual. 



1 TEMPO E CRIAÇÃO NO DOMÍNIO SOCIAL-HISTÓRICO 

 

1.1 OCULTAMENTO DO SOCIAL-HISTÓRICO PELA ONTOLOGIA UNITÁRIA 

 

Para tratar do modo como as sociedades desenvolvem-se na dimensão social-histórica 

é preciso antes compreender de que maneira a criação social foi encoberta pela tradição 

metafísica por causa da subsunção da enorme variedade de significações imaginárias às 

determinações extramundanas impostas pelos filósofos adeptos da imutabilidade do ser. 

“Desde Platão até o liberalismo moderno e o marxismo, a filosofia política tem estado 

contaminada pelo postulado operatório que diz que há uma ordem total e ‘racional’ do mundo, 

e seu inevitável corolário: há uma ordem nos assuntos humanos que está ligada à ordem do 

mundo.” (CASTORIADIS, 1987, p.302). No seu ímpeto em busca daquilo que é 

imperturbável a filosofia tropeçou neste fato que consiste na impossibilidade de reduzir todo 

conteúdo social ao pequeno número de leis teóricas. Esse limite da totalização plena e 

acabada do fazer social produziu em vários momentos do pensamento filosófico situações 

aporéticas jamais confrontadas com a profundidade exigida, pois a questão do ser social 

sempre foi ocultada ou reduzida a alguma instância inferior diante daquilo que os filósofos 

julgavam verdadeiro, eterno e imutável. A busca sistemática por uma dimensão metafísico-

causal absoluta capaz de explicar a realidade na sua totalidade acabada inviabilizou e continua 

dificultando o acesso do pensamento aos fenômenos sociais. Diante desta racionalidade 

buscada a todo custo pelo projeto filosófico unitário, incapaz de explicar o surgimento das 

questões propostas por ela mesma, os sucessivos sistemas filosóficos confluíram para a 

instauração da arbitrariedade dos fins últimos respaldada no devaneio da totalização plena. “A 

relação com a questão social-histórica e política que colocamos é a seguinte: é nessa filosofia, 

com antecipações de Parmênides e nos pitagóricos, que temos os primeiros depósitos daquilo 

que será transformado em seguida no racionalismo integral.” (CASTORIADIS, 2007b, 

p.374). 

Desta forma, noções como representação e imaginação foram referidas a conceitos e 

categorias insuficientes para pensá-las. Persiste ainda na filosofia forte tendência para uma 

abordagem ontológica completamente alicerçada na dimensão identitária inaugurada pela 

tentativa do fechamento do discurso em Platão em sua revolta contra o fundamento da 

democracia, a doxa. “A determinidade funciona, ao longo de toda a história da filosofia (e da 
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lógica), como uma exigência suprema, embora mais ou menos implícita ou oculta.” 

(CASTORIADIS, 2002. P.414). O desejo da unidade é o motor mais poderoso na história do 

pensamento, seus efeitos, profundamente ambíguos, não podem ser simplesmente recusados. 

Por analogia, do mesmo modo que a inércia das sociedades leva à heteronomia, o pensamento 

filosófico é atraído para a ontologia unitária.  Em seguida, cria-se a separação profunda entre 

a esfera política e a esfera do pensamento no momento da reclusão do filósofo na atividade 

especulativa para que em seguida retorne com o saber pretensamente verdadeiro que deve 

normatizar a vida em comunidade e criar o reinado do rei-filósofo, assim como desejou Platão 

na sua jornada à Siracusa descrita na célebre carta sétima e na antipatia pelo pensamento 

democrático presente na sua obra magna A República. “A divisão social ancora-se na 

linguagem, pois, do começo ao fim, objetar o poder dos agathoi ou dos aristoi continha 

implicitamente uma espécie de absurdo: o que vocês querem é o poder dos kakoi, dos 

maus/vilões/inferiores? São contra o poder dos melhores?” (CASTORIADIS, 2007b, p.397). 

Recusando radicalmente a doxa e propondo a epistéme filosófica, Platão procura uma 

alternativa para o pensamento que seja o juiz de todos os discursos, que faça calar toda 

paixão. O discurso que cada pessoa receberia acessando o universal e tomaria por critério da 

sua argumentação e, portanto, da sua conduta na polis. “Platão vem depois do fim da 

democracia, e como seu inimigo feroz, odeia a democracia e cria uma filosofia cujo objetivo 

essencial é acabar com ela e até com a política como busca das melhores formas de vida em 

comum.” (CASTORIADIS, 2007b, p.370). Por meio da dialética os cidadãos possuem dentro 

de si o juiz que os liberta das paixões e de toda adesão persuasiva. “Esse juiz justifica, 

legitima, fundamenta o que é e o que se diz, enfim, oferece a razão, pois diz o que é tal como 

é.” (ARENDT, 2001, p. 233). Com o intuito de engessar a instituição da cidade ao garantir 

seu governo à classe dos melhores é preciso fugir da contingência dos negócios regidos pela 

doxa e para alcançar esse objetivo fixa-se o ponto único de convergência do conhecimento 

(Ideias), depois se constrói o caminho (Dialética) inexoravelmente determinado que leve a 

este saber absoluto, colocando os valores éticos emergentes deste processo como encarnações 

do sumo bem (CASTORIADIS, 2007b, p.374). A rivalidade entre doxa e epistéme leva a 

confusão das fronteiras entre physis e nomos ao transplantar a determinidade dos fenômenos 

cósmicos para enclausurar definitivamente os negócios mundanos, encerrando qualquer 

possibilidade de interpretação lastreada na abordagem social-histórica do mundo humano. 

Devido a Platão, a distinção entre physis / nomos será obscurecida durante muito tempo 

enquanto oposição constitutiva do mundo fabricado pelos homens que devem viver no nomos 
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simplesmente humano e que se opõe a physis exterior / interior do homem. (CASTORIADIS, 

2007b, p.424). 

Uma vez criada a diferença entre pensar e agir, o primeiro foi transformado naquele 

que, contemplando as ideias, sabe o que deve ser feito e, assim, dá ordens, enquanto o 

segundo se tornou aquele que executa e obedece ao que lhe foi ordenado. “Platão foi o 

primeiro a introduzir, em lugar do antigo desdobramento da ação em começo e realização, a 

divisão entre os que sabem e não agem e os que agem e não sabem, de sorte que saber o que 

fazer e fazê-lo tornam-se dois desempenhos totalmente diferentes” (ARENDT, 2001, p. 235). 

Os que pensam ou contemplam as ideias estão dispensados da ação e os que agem estão 

desvinculados do pensamento, da mesma forma que os escravos executam as ordens do 

senhor sem precisar saber as razões visto que o senhor que precise argumentar com seu 

escravo adentra no domínio igualitário da persuasão. Esse vínculo do saber com o governo e a 

confusão entre ação e obediência na execução das ordens prevaleceram desde então sobre a 

tradição do pensamento ocidental. “Nesse mundo, não somente a própria filosofia não é mais 

uma atividade livre do espírito, que coloca em questão as representações instituídas ou 

prevalentes, mas também já não pode ser exercida – como atividade pública – senão por 

aqueles que pertencem à casta dos filósofos.” (CASTORIADIS, 2007b, p.372).  

No momento em que a filosofia descobre a argumentação lógica apresenta-se a 

necessidade de princípios sob os quais a demonstração racional deve dar conta. É preciso que 

tais princípios assegurem ao mesmo tempo o ser das coisas e sua possibilidade de 

cognoscibilidade, concepção presente principalmente na obra A república de Platão quando 

Sócrates argumenta a necessidade da arkhé. “A proeza filosófica de Platão é a união do 

princípio de cognoscibilidade, do princípio da existência, do princípio da essência e do 

princípio supremo do valor, que nesse caso nutrirá tudo aquilo que virá como ética” 

(CASTORIADIS, 2007b, p. 397). Nos gregos antigos a preocupação com a determinidade 

(péras) e com a indeterminidade (apeíron) norteia o modo como as coisas podem 

verdadeiramente serem faladas (PLATÃO, 2009). Mas a predominância da determinidade 

coloca o indeterminado em posição hierárquica subalterna, pois aquilo realmente existente é o 

determinado e, ao contrário, o indeterminado tem qualidade inferior de ser (CASTORIADIS, 

2002, p. 414). “Há vinte e cinco séculos, o pensamento greco-ocidental se constitui, se 

elabora, se amplia e se aprimora sobre esta tese: ser é ser algo de determinado (eina ti), dizer é 

dizer algo de determinado (ti legein)” (CASTORIADIS, 2007, p.259).  

Pela perspectiva da filosofia tradicional, a ontologia e todo seu sistema lógico 

subjacente normatizaram o conteúdo proveniente do domínio social-histórico, o que tornou 



 9 

impossível compreender o fazer humano sem separá-lo nos seus dois momentos particulares, 

o ético e o técnico (CASTORIADIS, 2007, p.202). Pensar referenciais para o bem e o mal 

constituiu tarefa mais importante do que esclarecer como os valores éticos surgem, evoluem e 

desaparecem dentro das sociedades e da história humana. Assim, sistematizar ao máximo os 

problemas de conhecimento, ação e julgamento sobre a realidade rapidamente se tornou a 

pedra angular de todo esforço intelectual da civilização ocidental. Consequência disto, a 

reflexão sobre a história e sobre as sociedades sempre foi desenrolada dentro das fronteiras da 

lógica-ontologia herdada, submetendo a grande variedade de manifestações sociais à relação 

de correspondência ao único sentido do ser. Disso resulta a redução do social-histórico aos 

tipos primitivos de ser disponibilizados pelo pensamento herdado, tornando-o variações de 

entes já estabelecidos, categorias imutáveis na maneira como foram colocadas pela filosofia 

unitária: coisa, sujeito, ideia, conceito. “A partir de então, sociedade e história encontravam-se 

subordinadas às operações e funções lógicas já asseguradas e pareciam pensáveis por meio de 

categorias estabelecidas de fato para captar alguns existentes particulares, mas colocadas pela 

filosofia como universais” (CASTORIADIS, 2007, p.203). A normatividade da ontologia 

unitária conduz as significações sociais à relação de necessidade entre a verdade abstrata e o 

acontecimento concreto, com isso, marginalizam-se quaisquer fenômenos que ocorram fora 

dos padrões lógico-formais da filosofia unitária. Na realidade, o domínio social-histórico não 

pode ser apreendido como coisa, sujeito, conceito ou sistema (CASTORIADIS, 1985, p.24), 

por essa razão, Castoriadis (1997, p.286) empenha-se na elaboração de uma nova lógica 

pautada na pertinência das categorias às suas regiões de origem por meio da reconsideração 

da relação entre universal e particular no processo de gênese do conhecimento alicerçado 

numa concepção mais ampla da lógica conjuntista-identitária que também abarque todo o 

poder da dimensão do imaginário radical. 

Na operacionalização lógica tradicional o social-histórico torna-se pensável por meio 

de categorias que o reabsorvem dentro do ser racional, colocando o fazer da sociedade como 

resultado de causas, meio de fins, ou momento do processo total. Por exemplo, a visão 

hegeliana-marxista considera a soma e a sequencia de ações de uma multiplicidade de sujeitos 

determinadas por relações necessárias que refletem um sistema de ideias que aponta para o 

único sentido da história do ser. Então, aquilo que não se enquadra perfeitamente na história é 

ilusão, contingência, acaso, em outras palavras, ininteligível porque não se insere nas 

categorias estabelecidas racionalmente. Disso resultam correntes filosóficas como o 

racionalismo integral, o idealismo absoluto, o reducionismo mecanicista-materialista, entre 

outras, que julgam a partir do paradigma da determinação para excluir tudo o que lhe pareça 
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acidente, ilusão, erro, imitação deficiente, matéria amorfa essencialmente passiva 

(CASTORIADIS, 2002, p.415). Mesmo nos filósofos adeptos do materialismo continua a 

imposição da logicização dos fatos cotidianos, com a diferença de que, provocados pela 

mentalidade científica moderna, não buscam a verdade numa esfera puramente transcendente, 

mas nos elementos e processos históricos que ainda continuam reféns das mesmas relações 

categoriais do idealismo, mas invertido o sinal algébrico da equação. 

Ao Analisar as mais diversas variações do projeto filosófico ocidental, Castoriadis 

(2007, p. 205) identifica duas posições basilares sobre a história e a sociedade que impedem a 

reflexão social-histórica: o fisicalismo e o logicismo. O primeiro reduz direta ou 

indiretamente sociedade e história à natureza biológica do homem. O funcionalismo é seu 

representante típico porque dá as necessidades humanas como fixas e explica a organização 

social de acordo com o conjunto das funções que visam satisfazê-las. Em geral essas doutrinas 

concebem a sociedade na forma de coleção ou reunião de “indivíduos” ligados entre si e às 

coisas de uma mesma maneira (CASTORIADIS, 2002, p.237). Dentro desta perspectiva, 

todas as significações sociais e todos os atos dos indivíduos existem para realizar 

determinadas funções canalizadas para a finalidade suprema biológica. “Esta função última 

pode ser determinada de diferentes formas: produção e reprodução da vida material, 

reprodução da espécie ou seleção e sobrevivência do tipo de sociedade mais apta a 

sobreviver.” (CASTORIADIS, 2007b, p.25). As principais vertentes do funcionalismo são o 

marxismo e o darwinismo social que recorrem a um núcleo inalterável de necessidades 

abstratas, o que é facilmente refutável pela pesquisa histórica que demonstra a instituição das 

necessidades básicas humanas na condição de particularidade de cada sociedade e que o 

componente biológico / orgânico não determina cabalmente a criação dessas necessidades.  

Continuando as críticas apresentadas por Castoriadis, a posição logicista, 

representada principalmente pela corrente estruturalista, descreve a totalidade da história 

humana e as diferentes formas de sociedade apenas como combinações diferentes de um 

número limitado dos mesmos elementos não criados, colocando como indiscutíveis o 

conjunto finito de elementos combinatórios e as operações de oposição e diferença entre eles. 

Por isso, o estruturalismo não responde sobre as razões do ser-assim do conjunto de 

elementos que descreve porque considera a constituição modelar da sociedade como 

atemporal e pré-fixada (CASTORIADIS, 2007, p.206). Tal corrente filosófica supõe que em 

cada sociedade existe um conjunto de elementos incriáveis, idênticos e imutáveis sem 

considerar as particularidades radicais do processo de instituição, tratando os fenômenos 

sociais divergentes como simples aparências, epifenômenos determinados por estruturas 
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profundas, o que nega o abismo realmente existente entre a naturalidade e a sociabilidade. O 

estruturalismo erra quando esvazia a questão do significado conferido por cada sociedade às 

suas significações durante a construção do seu mundo próprio, pois é verdade que a 

instituição erige certos termos específicos em oposição a outros, mas tais relações não são 

dadas de uma vez por todas e nem se apresentam como evidentes desde sempre 

(CASTORIADIS, 1997. p.275). Os estruturalistas consideram a história tomando-a 

simplesmente por justaposição de estruturas diferentes, desdobradas longitudinalmente, cada 

uma essencialmente atemporal (CASTORIADIS, 2007, p.253). “Não é por acaso que o 

terreno privilegiado do estruturalismo foram as sociedades arcaicas, onde a forte dimensão 

diacrônica de criação, de autocriação e auto-alteração foi, em graus diversos, ultralenta e de 

qualquer forma, perdida por nós.” (CASTORIADIS, 2007b, p.27). 

Quando encara a questão da história no encadeamento linear o fisicalismo torna-se 

inevitavelmente causalismo, o que resulta no não reconhecimento da emergência da alteridade 

radical, do novo absoluto. A causalidade é a negação da alteridade por meio da identidade na 

repetição das mesmas causas produzindo os mesmos efeitos. Mas essa tentativa de ignorar o 

social-histórico transformando-o, muitas vezes, em epifenômeno, permite fazer a seguinte 

pergunta: “De fato, como poderia uma significação ser causa de outra significação, e como 

poderia significações ser efeitos de não-significações?” (CASTORIADIS, 2007, p.207). Da 

mesma forma, a história é mal interpretada pelo logicismo, tornando-se finalismo racionalista, 

que considera as significações sociais como produtos racionais ao serem produzidas e 

determinadas umas a partir das outras. A totalidade do processo é apenas a exposição das 

virtualidades necessariamente realizadas do princípio de origem presente desde sempre que 

torna o tempo histórico simples receptáculo dos encadeamentos dialéticos sem que nenhum 

acontecimento contingente explique qualquer aspecto da realidade ou tenha importância 

diante da totalidade histórica. Isso quer dizer que toda a temporalidade, entendida como 

criação de novas formas, é abolida porque a teleologia é realizada e necessária, tudo é dirigido 

a partir do fim, que é estabelecido e determinado desde a origem do processo que já revela os 

meios que farão o absoluto realizar-se. “O tempo é, nestas condições, apenas um pseudônimo 

da ordem de colocação e de engendramento recíproco dos termos do processo, ou, como 

tempo efetivo, simples condição exterior que nada tem a ver com o processo como tal” 

(CASTORIADIS, 2007, p.208). 

Quando os autores do determinismo lógico defrontam-se com o imaginário radical e 

o social-histórico em suas pesquisas, subordinam esses novos objetos às significações e às 

determinações já adquiridas, marginalizando aquilo que não se enquadra dentro da lógica do 
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sistema. Isso acontece quando Aristóteles (1947) descobre a imaginação, mas não consegue 

conciliar com o que pensa da physis, do pensamento e do ser. Também Freud afirma que o 

inconsciente é incompatível com a lógica-ontologia diurna, mas apenas consegue remeter à 

imaginação radical por meio das determinações presentes nas causas e fins do comportamento 

(CASTORIADIS, 2007. p.210). Esses exemplos ilustram o esforço contínuo de enquadrar 

dentro da lógica e da ontologia unitária as noções emergentes do imaginário radical e do 

social-histórico, postura que tende a enxergar todos os objetos da realidade reunidos dentro do 

sistema, muitas vezes desmerecendo a descoberta de novas regiões de indeterminação. “Os 

‘acontecimentos’ não são, então, nada mais que a realização de leis, e a ‘história’ nada mais 

que o desdobramento, ao longo de uma quarta dimensão, de uma ‘sucessão’ que não passa de 

uma simples coexistência para um Espírito Absoluto.” (CASTORIADIS, 2002, p.234). 

Em Hegel, o esforço à unidade consiste em conceber o mundo da objetividade como 

processo no qual as formas profundas de pensamento se desenvolvem necessariamente a 

partir do devir real-racional. Alteridade-alteração figura apenas ilusão da verdadeira razão 

como aquilo que ainda não apareceu na realidade concreta efetiva, mas processualmente 

estava presente nas categorias lógicas racionalmente determinadas. No entanto, na medida em 

que concebe a processualidade dessa gênese segundo sua essência lógico-determinista, 

derivação do concreto a partir do abstrato, é obrigado a ignorar as categorias efetivas do 

desenvolvimento do ser, concebendo tal operação lógica sobre o concreto enquanto 

desenvolvimento efetivo do espírito absoluto na história, portanto, desconhece que o abstrato 

só pode ser desenvolvido a partir do concreto e não o contrário. “Hegel logicizou de modo 

geral os problemas do ser, por razões de fundamentação e arredondamento da construção de 

seu sistema.” (LUKÁCS, 2010, p.170). O grande problema do sistema hegeliano é a 

articulação rígida dentro da dialética entre conceito e história que reduz a enorme pluralidade 

de sociedades (cultura, língua, atores políticos, formas diferentes de pensamento filosófico) ao 

sistema pretendido como universal. Por esta razão, não interessa o avanço cronológico do 

tempo ou o desenvolvimento empírico do mundo material e da produção humana, mas a 

essência do processo social reside na articulação de todos os fenômenos de acordo com a 

racionalidade filosófica intrinsicamente vinculada ao avanço da consciência do homem 

historicamente determinado. Com isso, o conceito, para superar sua realização parcial nas 

diversas culturas e garantir a permanência do absoluto, dispõe do discurso filosófico como 

porta-voz do verdadeiro princípio organizacional da sociedade. 

Dentro da perspectiva geral do pensamento hegeliano não existe nada que escape ao 

sistema, todos os filósofos precedentes são retomados em sua história preparando a 
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consolidação do espírito revelado em plenitude na consciência de si e chegando, por meio 

desses momentos históricos do pensamento, à presença do absoluto no concreto ( HEGEL, 

1980). “Só a totalidade de conceitos e conhecimentos da razão representa o absoluto. É por 

isso que a razão só se apresenta na sua plenitude sob a forma de uma organização de 

proposições e intuições englobando a totalidade da realidade sob a forma de sistema.” 

(MARCUSE, 2004, p.53).  Esta filosofia, além de afunilar a história dos homens numa 

representação única, pretende conter todos os princípios fundamentais das mais variadas 

formas de pensamento filosófico. Nesse multilateral desdobramento constituído entre o 

sistema filosófico historicamente revelado e as ramificações múltiplas das escolas filosóficas 

que pretende abarcar, a filosofia hegeliana pode ser considerada como tentativa de conciliação 

sistemática e especulativa de todas essas formas que convergiriam no sistema. Em tal sentido, 

é algo evidente que a universalidade, a partir da qual se desdobram a razão eminentemente 

teórica e a razão prática da existência ética dos homens, é a mesma e única razão. “Assim 

sendo, fecha-se um imenso ciclo da história da filosofia, durante o qual se tenta pensar 

segundo as injunções da lógica conídica suprimir todos os limites que poderia impor a essa 

lógica qualquer coisa que lhe fosse exterior” (CASTORIADIS, 2007b, p.449). Na opinião de 

Castoriadis (2007b, p.456), o sistema hegeliano é a tentativa de casamento do conídico com o 

imaginário. O imaginário é constantemente entrelaçado ao conídico uma vez que todas as 

ligações entre termos heterogêneos do sistema devem assumir a forma de demonstrações 

dialéticas rigorosas para colocar tudo dentro da totalidade do sistema. Para executar 

totalmente esse projeto a filosofia deve introduzir a hierarquia lógica que contém a 

necessidade formal no ser-em-si, a realidade que não pode mais ser outra porque o ser-em-si 

se apresenta como necessidade. Portanto, para atender os requisitos de universalidade, o ser-

assim de todos os existentes necessariamente deriva da constituição última do ser, dando 

surgimento ao fatalismo mecânico do fim da história. “Mas suponhamos que o texto 

hegeliano seja esse texto extraordinário, o primeiro e o último de sua espécie, que não tem 

necessidade de nenhuma interpretação, e, portanto, não suscita querelas. Encontramo-nos 

então definitivamente afônicos” (CASTORIADIS, 2007b, p.452). 

De acordo com Hegel (1993), “em cada grau de ulterior determinação do universal 

eleva-se toda a massa de seu conteúdo precedente e, por seu progresso dialético não só não 

perde nada, nem deixa nada para trás, senão leva consigo todo o adquirido e se  enriquece e 

condensa a si mesmo” Desta maneira, a noção de algo pertencente a exterioridade do 

pensamento desaparece na derradeira conclusão da história metafísica no sistema hegeliano.  

A pretensão totalizadora nega a existência de qualquer fenômeno ou operação de pensamento 
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não alinhado simetricamente no sistema em que tudo se apresenta na fusão simbiótica do real 

e do racional. “Toda realidade que não é realidade colocada pelo conceito mesmo é existência 

passageira, contingência exterior, opinião, aparência superficial, erro, ilusão etc.” (HEGEL, 

1997). “Assim, a Natureza é uma exteriorização do Espírito, mas não o seu exterior; e 

precisamente, a Natureza não é exterior do Espírito porque é a sua exteriorização. O Espírito 

torna-se Natureza e continua, em sua natureza de Espírito, a ser Espírito na e da Natureza.” 

(CASTORIADIS, 2007b, p.426). A ausência de exterioridade constitui a tentativa de uso da 

dialética para reduzir a esfera da alteridade tornando-a modalidade da determinação lógica, 

mistura de estâncias do ser e do não-ser de modo que componham, forçosamente, a mesma 

essência do logos. Portanto, a ilusão somente resta como embuste se resiste ao avanço da 

razão na triunfal marcha de compreensão do mundo pelo ser verdadeiro. Quando o ser 

concretiza-se em alguma coisa já pressupõe a determinação completa da manifestação do ser 

tornando-se real mediante as determinações lógicas. “O valor destas categorias nestes terrenos 

deve ser confirmado pelos fatos. Tal confirmação quando os fatos são compreendidos pela 

teoria, de tal modo que aparecem sob leis definidas e como momentos de direções definidas, 

que explicam sua sequência e interdependência.” (MARCUSE, 2004, p.196). 

Sem dúvida nenhuma, a principal contribuição de Hegel para a deformação do 

projeto original da filosofia foi a inserção do conceito de processo, aperfeiçoado do 

iluminismo francês, que interpretava os fatos históricos como sinais indicativos do domínio 

da razão. A possibilidade de racionalizar e fabricar a história foram fundamentais na 

transformação da metafísica na filosofia da história que atingiu a sua meta de abolir a 

historiografia filosófica crítica (MARCUSE, 2004, p. 197). Intimamente ligados a essa 

concepção estão os conceitos kantiano e hegeliano de “ardil da natureza” e “astúcia da razão”. 

O absoluto não pertence mais à esfera do eterno, manifesta-se, agora, no mundo na qualidade 

de promotora do desenvolvimento das potencialidades humanas apreendidas a priori pela 

atividade lógico-racional. Daí porque, na concepção hegeliana, as ações individuais 

permanecem privadas de sentido tal como postulavam as teorias filosóficas precedentes e, de 

fato, é o processo como um todo que revela a verdade transcendente à esfera dos assuntos 

humanos. O princípio universal determina os propósitos particulares dos indivíduos porque os 

supõe portadores da necessidade do desenvolvimento da verdade histórica (HEGEL, 1999).  

Na filosofia da história o conceito de ação, articuladora de uma filosofia genuinamente 

política, é substituído pela ideia de processo, perdendo-se, assim, a dimensão de inserção e 

instauração mundana inerente ao agir humano (ARENDT, 2005, p.95). Com isso, o processo 

adquiriu em si mesmo o monopólio da universalidade e do significado, ocorrendo, assim, uma 
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fusão imediata entre o particular e o geral, entre o evento singular e o significado universal. 

Com o surgimento da noção de processo a criação social tornou-se manifestação acidental do 

fluxo contínuo da história universal, invalidado a possibilidade de existência de outras 

temporalidades. Então, todos os eventos passam a ser o desenvolvimento de uma única 

história imposta pelo sujeito universal portador da consciência única. “Essa ontologia, apesar 

da cintilação das noções construídas por Hegel, e do material que trabalha, de uma amplidão 

sem precedentes (exceto, talvez, em Aristóteles), é uma ontologia conídica, que quer ser 

completa, que pretende absorver tudo, sem nada deixar que lhe fosse exterior.” 

(CASTORIADIS, 2007b, p.426). Conclui-se que a essência da dialética é encaixar a 

alteridade dentro da determinação lógica e o conceito moderno do avanço processual da razão 

caiu como uma luva nas mãos de Hegel. 

De qualquer maneira, o colapso do sistema hegeliano, última realização 

grandiloquente da razão movida pela vontade de sistema, recoloca a questão da alteridade, 

mesmo ainda sendo atual a tentativa inquebrantável da filosofia unitária em erradicar a 

descoberta do domínio social-histórico. A permanência do verdadeiro projeto filosófico 

implica a renuncia da pretensão de compreender a totalidade do real por intermédio da 

subsunção às regras formais do pensamento. Trata-se de um equívoco tomar como ponto de 

partida a estrutura categorial por ela mesma e exigir com isso que as diferentes aparições da 

alteridade submetam-se às regras da unidade totalizante. Fica a pergunta: “O que fazer então 

dessa imensa diversidade de culturas que de modo algum conspiram para produzir um 

momento da história universal que seria a reconciliação de todos com todos?” 

(CASTORIADIS, 2007b, p.459). Na prática, considerando a pluralidade das sociedades e 

dentro delas a riqueza comportamental dos grupos sociais, verifica-se que a realidade social 

quase sempre não corresponde às prescrições do sistema hegeliano. Nesse caso nem toda a 

astúcia da razão será capaz de explicar a indeterminidade da sociedade no seu fazer social e 

histórico. As ideias hegelianas não dão conta de pensar a realidade social e participam da 

velha obscuridade dos caminhos da Providência (CASTORIADIS, 2007, p.66). Contudo, a 

consequência negativa da insuficiência do empreendimento hegeliano foi a impressão 

generalizada de que a filosofia teórica, pelo fracasso da sistematização, deveria acomodar-se 

no domínio da teoria do conhecimento se não quisesse repetir os mesmo erros de Hegel na 

abordagem das ciências e dos fenômenos sociais (CASTORIADIS, 2004, p.142). 

Com a mesma pretensão totalizadora de Hegel, porém deixando de abarcar com 

profundidade aspectos fundamentais da práxis e ignorando a autêntica contribuição do 

pensamento grego para o projeto de autonomia, Heidegger também reduz as correntes 
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filosóficas precedentes a momentos da história do esquecimento do ser. “A sua filosofia da 

história conduz Heidegger a um método de interpretação da história da filosofia cujo núcleo é 

hegeliano, pelas mesmas razões, e, de fato, com os mesmo resultados que em Hegel.” 

(CASTORIADIS, 1992, p.241). Na sua empreitada por uma fenomenologia pré-reflexiva e 

pré-conceitual descobre o Dasein, o ser cuja essência é colocar a questão sobre o próprio ser 

liberto das contingências do homem concreto. O Dasein, por sua constituição fundamental, 

como ser-no-mundo, encontra-se desde sempre implicado no mundo, em uma pertinência 

indissolúvel com o mundo, logo, esse ente não fala fora da história, mas se encontra na 

história implicada em responder e acolher a sua existência como também o seu legado. Isso 

demonstra o modo como o Dasein, em seu poder-ser, projeta, significa e, assim, pode abrir 

sua significação. Em virtude da busca pela verdade filosófica, a história do pensamento 

passou por um longo processo de esquecimento, apenas descoberto e solucionado pelo único 

filósofo capaz de entender de uma vez por todas o devir e proclamar o fim da filosofia. Como 

bem aponta Castoriadis (2007b, p.210) refutando essa perspectiva de Heidegger: “A história 

da filosofia desde Platão não é o esquecimento do ser, mas a ocultação do tempo como 

criação através da identificação do ser como determinidade e subordinação da filosofia 

inteiramente à lógica identitária”. 

Heidegger responde à questão do que é o ser do ente afirmando que é transformação 

do homem em sujeito que possui representações de uma atitude que visa ao domínio do ente / 

objeto. Desta maneira, a história contemporânea marca o triunfo da metafísica no momento 

em que se afirma não existir mais metafísica porque a totalidade do ente foi transformada em 

objeto manipulável diante do qual os homens se colocam como sujeitos e, consequentemente, 

a questão “o que é ser ou qual o sentido do ser?” está totalmente esquecida (CASTORIADIS, 

2007b, p.305). “Heidegger acredita de fato, tanto quanto um empregado de banco que leia 

apenas artigos de vulgarização científica, que a física está no limiar de descobrir ‘a fórmula 

absoluta do mundo’ (e acredita ter ouvido Heisenberg lhe dizer tal coisa).” (CASTORIADIS, 

2007b, p.309). Pelos pressupostos do heideggerianismo, a única história interessante capaz de 

compreender o distanciamento do enigma do ser é aquela que descreve a lenta derrota do 

arcabouço metafísico rumo ao niilismo. Assim, de acordo com o “projeto de desconstrução”, 

os filósofos do passado representam as etapas necessárias para superar o esquecimento do ser. 

Segundo Heidegger, seu empreendimento filosófico consiste em desconstruir a metafísica 

ocidental, em outras palavras, mostrar como os grandes sistemas do pensamento ocultaram a 

questão original em direção ao esquecimento cada vez mais desesperador diante da ausência 

de sentido. “Ao longo dessa via, as contradições, as lutas, os conflitos entre os filósofos são 
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ignorados ou encobertos, e o conjunto da história da filosofia aparece como um percurso 

linear que atinge o seu resultado predestinado, a clausura da metafísica.” (CASTORIADIS, 

1992, p.242). O Dasein nada mais é do que uma espécie de antropologia, tomada no seu 

conteúdo mais tradicional de mitologia filosófica secular que, no final das contas, subestima 

toda a riqueza das sociedades anteriores à Grécia, e também aquelas que não descendam 

diretamente dela, relegando-as ao esquecimento. “Se utilizássemos termos teológicos, poder-

se-ia dizer que todas as manifestações históricas são revelações queridas por ‘Deus’, - nos 

termos de Heidegger, diríamos que estas manifestações são ‘dispensadas pelo Ser’.” 

(BERTEN, 2004, p.28). Talvez a vinculação explícita de Heidegger ao totalitarismo esteja 

mais forte “na exclusão da humanidade verdadeira daquilo que está ‘fora’ da Grécia e de sua 

influência e na apresentação monstruosamente unilateral e deformante da Grécia, onde a 

criação e a existência da democracia são completamente ignoradas e a polis só é mencionada 

de passagem.” (CASTORIADIS, 2007b, p.302). Sua filiação ao nefasto totalitarismo nazista 

constituiu um movimento típico de quem ignora as verdadeiras origens da crise da sociedade 

ocidental porque não compreende a dimensão social-histórica e, desta forma, desconhece a 

contribuição das inúmeras lutas internas da história para a formação e avanço do projeto de 

autonomia que somente foi “esquecido” pelos filósofos unitários. 

Partindo para outra perspectiva, a aplicação contemporânea do funcionalismo ao 

capitalismo resulta na visão econômico-funcional que enfatiza a funcionalidade das 

significações sociais, o encadeamento sem falhas dos meios e dos fins, e correspondência 

estreita entre a instituição e as necessidades vitais da sociedade particular, enfim, a existência 

da circularidade integral entre o real e racional-funcional (CASTORIADIS, 2007, p.140). Por 

esta perspectiva, as significações são consideradas adequadas quando são capazes de exprimir 

a verdadeira substância das relações sociais presente no real-funcional. Pela interpretação 

econômico-funcional da história e da sociedade as regras e os comportamentos instituídos 

aparecem implicados pelas regras funcionais da maneira mais imediata possível. 

(CASTORIADIS, 2007, p.149). Portanto, postula-se a existência da substância das relações 

sociais que seriam dadas antes mesmo da expressão institucional. A visão funcionalista da 

cultura insiste no princípio de que em cada tipo de civilização, cada costume, cada objeto 

material, ideia e crença, preencham uma função vital bastante específica, tem uma tarefa por 

realizar, representam uma parte indispensável de um todo que funciona para a satisfação de 

uma necessidade biológica da própria sociedade (MALINOWSKI, 1986).  Não se trata de 

contestar a visão funcionalista na medida em que chama a atenção para o fato evidente de que 

as instituições preenchem funções vitais sem as quais a existência de uma sociedade é 
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inconcebível. “Mas a contestamos na medida em que pretende que as instituições se limitem a 

isso, e que sejam perfeitamente compreensíveis a partir desse papel.” (CASTORIADIS, 2007, 

p.141). 

Os funcionalistas consideram a sociedade como uma grande máquina cuja finalidade 

é a reprodução por meio de um funcionamento perfeito dos seus vários componentes. Isso 

pressupõe que os indivíduos sejam integrados no sistema de valores da sociedade e que 

compartilhem os mesmos objetivos, ou seja, que aceitem as regras sociais vigentes e se 

comportem de forma adequada às mesmas. Para o funcionalismo as funções sociais são 

atividades das estruturas sociais dentro do processo de manutenção do sistema e toda 

mudança social radical é uma disfunção, uma falha do sistema que não consegue mais integrar 

as pessoas em suas finalidades e valores. Portanto, a sociedade seria um todo harmônico que 

concede pouco espaço aos processos de ruptura, de conflito e de mudança radical. A principal 

crítica ao funcionalismo repousa na descrição superficial dos processos sociais que acaba 

gerando uma abordagem estática da realidade social.  

Os pressupostos do funcionalismo fundamentam-se, principalmente, naquilo em que 

se comunica diretamente com a economia burocrática, a coordenação de todas as funções 

exercidas pelos indivíduos para a conquista de um objetivo bastante específico. Nessa 

unicidade da espécie cada indivíduo é igual a qualquer outro, inexiste alteridade, diversidade e 

individualidade. Como membros da espécie humana, os homens estão sujeitos à necessidade, 

sem espaço para a deliberação, decisão e escolha, portanto, o significado da vida é derivado 

do lugar ocupado no processo vital. Nessa abordagem, a reprodução social ganha o status de 

categoria central valorizando apenas as atividades e funções econômicas da sociedade. E o 

grande produto dessa naturalização das relações é a normatização dos comportamentos, 

controle social e disciplina dos indivíduos e grupos. “Boa parte do desespero dos indivíduos 

submetidos às condições da sociedade de massas se deve ao fato de hoje estarem estas vias de 

escape fechadas, já que a sociedade incorporou todos os estratos da população.” (ARENDT, 

2005, p.252). Uma vez que o mais importante é o funcionamento, a produtividade e a 

expansão da sociedade, o processo de escolhas governamentais tende a ser fortemente 

influenciado pelos especialistas, pelos detentores do saber. “A expansão ilimitada do domínio 

racional – pseudodomínio, pseudoracionalidade, percebe-se muito bem hoje – torna-se assim 

a outra grande significação imaginária do mundo moderno, poderosamente encarnada na 

técnica e na organização.” (CASTORIADIS, 2002, p.45). 

Talvez o maior representante do funcionalismo seja a teoria marxista que pensa a 

dinâmica social de acordo com o determinismo causal que se coloca como portador de 
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significações sociais que se encadeiam em totalidades em si mesmas significantes. Mesmo a 

economia capitalista sendo dotada de uma quantidade extraordinária de regularidades 

observáveis e mensuráveis, os “dinâmicos objetivos” (CASTORIADIS, 2007, p.57), não 

consegue harmonizar as explicações econômicas com as ações dos grupos de indivíduos que 

fogem ao determinismo total do sistema. Trata-se da impossibilidade de alguns aspectos do 

social-histórico de serem absorvidos integralmente pelo conjunto de relações deterministas. 

“A impossibilidade em questão não se prende à complexidade da matéria social, prende-se a 

sua própria natureza. Prende-se ao fato de que o social (ou histórico) contém o não-causal 

como um momento essencial.” (CASTORIADIS, 2007, p.58). Tanto a quebra dos 

comportamentos típicos feita pelos indivíduos empíricos insere a imprevisibilidade como 

também a possibilidade sempre presente de uma nova instituição substituir a atual, os 

indivíduos concretos são responsáveis pela quebra do mecanicismo histórico por meio da 

irrupção do absolutamente não-determinável que nada mais é a atividade de criação do novo 

eidos social-histórico. A necessidade sempre permanece abstrata se não for mediatizada em 

atos ou omissões que levem a cabo as transformações sempre dependentes dos particulares 

para confirmar ou recusar a necessidade geral. Isso porque as significações sociais são 

irredutíveis à causalidade ao construírem um tipo de encadeamento distinto e que muitas 

vezes se impõe contra o fechamento total. E também é verdade que a superposição de uma 

ordem de significações acontece com maior destaque na sucessão das sociedades históricas, 

em cada processo histórico específico. Diante da questão de como os fatores técnico-

econômicos ultrapassam a sua unidade de significação e impõe a sua própria racionalidade ao 

fenômeno social, Castoriadis (2007, p.67) argumenta: “transformar a evolução técnico-

econômica em uma ‘dialética das forças produtivas’, já é uma primeira violentação; a segunda 

é sobrepor a esta dialética uma outra que produz a liberdade a partir da necessidade; a terceira 

é pretender que esta se reduza integralmente àquela.” Na hipótese da vitória do comunismo 

não há como saber de que forma o desenvolvimento das forças produtivas resulte em um 

resultado determinado e diferente da atual configuração do capitalismo. 

Castoriadis (2007, p.84) aponta a origem da decadência do marxismo na rápida 

transformação da atividade teórica resultante das investigações sobre o movimento operário 

em sistema ontológico unitário que se pretende fechado. Em consequência da eliminação da 

atividade real dos homens empenhados no projeto de autonomia, essa teoria pretensiosamente 

concluída pretende oferecer todas as respostas sobre o futuro da sociedade. Nisso os marxistas 

violentaram por diversas vezes a criação histórica ao deturpar os acontecimentos para 

fortalecer o fechamento do sistema. “Mas a ideia central da revolução é que a humanidade 
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tem diante de si um verdadeiro porvir, e que este porvir não é simplesmente para ser pensado, 

mas para ser feito.” (CASTORIADIS, 2007, p.86). 

Percebe-se, por esta breve exposição do percurso da filosofia unitária, a presença de 

características oriundas de Parmênides (1999, p.39) levadas aos limites da busca pela 

determinação absoluta: “um, o que é e que não é não ser, é o caminho da persuasão (pois 

acompanha a verdade); outro, o que não é e que é necessário não ser, este te advirto, é um 

caminho em que nada se pode aprender porque nem poderás conhecer o que não é (pois tal 

não é factível) nem mencioná-lo”. Esta sentença radical conclui o conhecimento apenas como 

determinação “pois o mesmo é pensar e ser” garantindo a identidade entre ser e pensar, ainda 

capazes de moldar os pressupostos ontológicos da filosofia e da atividade científica 

contemporânea. O entendimento concebe, pois, um mundo de entidades finitas, governado 

pelo princípio da identidade e da oposição. Essa é a preocupação intensiva com a rigorosa 

distinção e definição de conceitos pela aplicação do princípio do terceiro excluído, por 

conseguinte, separação radical do mundo em sujeito-atributo, substância-acidente, tendo por 

núcleo central do pensamento a determinidade concebida como possibilidade de definição e 

distinção absolutas (CASTORIADIS, 1997, p.273). A contribuição da tradição filosófica 

resume-se em dizer aquilo capaz de ser completamente definido, distinto, componível, 

decomponível em totalidades ditadas por universais, aplicando a tudo aquilo divergente do 

esforço unificador as categorias de existência passageira, contingência exterior, opinião, 

superficialidade, ilusão, erro. Ao contrário da atividade intelectual inspirada na tentativa de 

fechamento, nas palavras de Castoriadis (2002, p.233): “O ser não é um sistema de sistemas e 

não é um grande encadeamento. O ser é Caos, ou Abismo, ou Sem-fundo. Caos dotado de 

uma estratificação não regular, isto é, que comporta organizações parciais, sempre específicas 

dos diversos estratos que descobrimos”. 

Portanto, a filosofia tradicional é a racionalização da heteronomia, talvez sua 

manifestação mais nociva ao esconder por séculos a dimensão do social-histórico das 

sociedades. Ajudou a consolidar a alienação do fazer humano pelo distanciamento entre 

consciência e instituição concreta da sociedade levada pela organização lógico-formal que 

reduz ao funcionalismo social todo o ser-assim dos objetos, atividades, e indivíduos. No afã 

de responder à exigência da totalidade lógica ou racional criou-se o mito da completude 

racional, da racionalidade integral, da determinação última do ser, da realidade em 

correspondência direta com a racionalidade. “A obsessão da unidade, que se torna obsessão 

do sistema, é uma manifestação do domínio continuado do conjuntista-identitário sobre o 

pensamento filosófico. Tudo deve ser elucidado, objetivo infinito do pensamento filosófico, 
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torna-se: tudo deve ser organizado.” (CASTORIADIS, 2004, p.150). O pensamento filosófico 

unitário é apenas mais uma das consequências do processo de alienação que surge em toda 

instituição para exprimir a estrutura social dividida pelo poder de uma categoria sobre o 

conjunto, no caso, a determinação de uma racionalidade universal para explicar a atividade 

social-histórica. “Ele julga que pode encontrar a verdade sobre a sociedade e sobre a história 

na Razão, ou na teoria – não no movimento efetivo da própria história e na atividade viva dos 

seres humanos. Assim, ele começa a ocultar o movimento histórico enquanto criação.” 

(CASTORIADIS, 1987, p.260). 

Obviamente, as sociedades não podem existir sem a dimensão funcional que 

corresponda ao contato direto do homem com a natureza e suas relações físicas, contudo, não 

é correto afirmar que todo o restante das significações sociais corresponda direta ou 

indiretamente a essas exigências funcionais. No esforço técnico de criar novos objetos a partir 

das exigências sociais e históricas a manipulação das propriedades físicas inaugura a cada 

momento novo eidos independente das características conídicas de seus exemplares empíricos 

(CASTORIADIS, 1997, p.306). O exame detalhado de cada sociedade indica que todas elas 

submetem o conjunto das instituições funcionais a finalidades não funcionais, imaginárias e 

dependentes das significações sociais do conjunto considerado (CASTORIADIS, 2007b, 

p.33). “Há uma dimensão ineliminável do envasamento imaginário-lógico da sociedade que é 

e só pode ser imediatamente côngruo à lógica conjuntista ou identitária” (CASTORIADIS, 

1997, p.275). A radicalização da compreensão esgotável da lógica conjuntista feita pelo 

pensamento herdado transportou categorias próprias de uma região do conhecimento 

específico para outra completamente diferente.  

O legítimo retorno ao ser acontece quando suas qualidades imanentes são 

compreendidas como momentos do devir essencialmente social e histórico, de acordo com o 

caráter específico da historicidade e em conformidade com o respectivo modo de ser. Esse 

desenvolvimento não é apenas modificação de objetos, de suas relações, enquanto persistem 

substancialmente inalteradas as categorias que expressam e determinam sua essência. O 

conteúdo e a forma de cada ente só podem ser concebidos por meio daquilo em que ele se 

tornou no curso do desenvolvimento histórico. “Essa prioridade da historicidade em seu 

concreto ser-propriamente-assim, como modo de ser processual do ser é uma crítica explosiva 

a qualquer tentativa de absolutização da vida cotidiana” (LUKÁCS, 2010, p.70). Castoriadis 

(2007b, p.302) vai mais além ao tomar o domínio humano, psíquico e social-histórico, como 

paradigma da significação do ser que escapa das determinações que tradicionalmente 

constituem e ao mesmo tempo recobrem o ente para a filosofia que limitou bastante sua 
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abordagem ontológica. Isto rompe os quadros da ontologia tradicional para a qual o ser não 

pode senão aparecer enquanto determinado de uma vez por todas. “Por mais que se queira 

comprimir em uma tese ontológica o reconhecimento da alteridade, se poderia dizer: ‘o ser 

cria a alteridade, o ser se cria como alteridade’. O ser se faz como alteridade significa ‘o ser 

faz ser a alteridade’ ou ‘o ser não é senão ao fazer a alteridade.” (CASTORIADIS, 2007b, 

p.438). Como será exposto em seguida, determinação e criação são duas dimensões do ser não 

elimináveis e nem redutíveis uma à outra, ambas essenciais para a compreensão da instituição 

social realizada pela imaginação radical por meio das significações conídicas. 

 

1.2 TEMPO IDENTITÁRIO E TEMPO IMAGINÁRIO 

 

O tempo que se desenrola na condição de autodesenvolvimento do ser-para-si é 

criação do seu mundo próprio, fato constatável merecedor antes de elucidação do que 

explicação categórica. Parte-se do pressuposto de que somente existe sociedade se ela aparece 

pela criação e no tempo. “O Ser não existe simplesmente ‘no Tempo’, mas pelo Tempo (por 

meio do Tempo, em virtude do Tempo). Em essência, o Ser é Tempo. (Ou ainda, o Ser está, 

essencialmente, por ser)” (CASTORIADIS, 2002, p.233). O tempo e o espaço públicos são as 

condições para que a sociedade possa criar sua identidade duradoura que se institui não 

somente no espaço, mas principalmente pelo tempo na ininterrupta criação/destruição das 

formas. Na história ocorre o autodesdobramento da sociedade no tempo que é uma criação do 

social-histórico tanto no tempo histórico geral como também instituição do tempo particular 

que confere identidade a cada sociedade. “Como a sociedade não pode ser sem esse 

autodesdobramento no tempo, como a sociedade é, de fato, esse autodesdobramento no 

tempo, falaremos sobretudo em termos filosófico do social-histórico.” (CASTORIADIS, 

2004, p.356). Diante disto, na condição de seres para si, as sociedades, pela criação de 

significações imaginárias sociais, emergem em dois receptáculos básicos que permitem a 

relação significativa entre as diversas regiões do imaginário. De acordo com os diferentes 

atributos presentes no imaginário a auto-alteração da sociedade desdobra-se no tempo 

identitário (conídico) e no tempo imaginário (poiético). Ambos são essenciais para a 

construção social, sendo que o primeiro confere sentido de estabilidade, repetição, 

recorrência, demarcação e equivalência, enquanto o segundo confere significação às 

representações, aos afetos e aos impulsos socialmente construídos. 
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O que acontece quando se observa superficialmente a instituição social é o 

encobrimento da temporalidade como alteridade-alteração. Na história humana, inclusive no 

pensamento filosófico unitário, o tempo do fazer social, por mais explosiva que seja sua 

emergência decorrente da imaginação radical, é imaginariamente reabsorvido por uma espécie 

de denegação total que inflige sobre a construção e permanência das significações sociais 

imaginárias (CASTORIADIS, 2007, p.250). Na verdade, sem o esforço reflexivo da filosofia 

desdobrando-se concretamente na atividade política, a criatividade das sociedades é encoberta 

por um véu oriundo da própria necessidade de conclusão provisória do instituinte pela 

encarnação do instituído. Diante desse princípio constitutivo, as sociedades não se 

reconhecem imediatamente no fazer do seu tempo, não fica claro o devir da auto-instituição 

porque se coloca a necessidade do instituído ocultar a instituição para que assim a sociedade 

construa sua identidade na reprodução fragmentada do seu ser-assim dentro da unidade 

psíquica dos indivíduos. Isso implica na alienação da sociedade por sua própria tendência em 

estagnar numa forma, decorrendo a manifestação da heteronomia de seu modo de ser pela 

recusa inconsciente de percepção do fazer no domínio social-histórico. Grande parte do 

esforço filosófico de Castoriadis consiste em recuperar a possibilidade concreta de 

reconhecimento da autocriação para habilitá-la no sentido da superação da autopreservação 

propensa à inércia habitual do instituído por meio da transformação ativa do conteúdo social 

levada adiante na consciência plena da alteridade. 

Devido a corrupção do projeto filosófico conduzida pelo encobrimento do imaginário 

radical pela lógica unitária, a criação do eidos no e pelo fazer social-histórico é excluída de 

toda consideração no pensamento herdado, começando por Platão (2001) que afirma a 

temporalidade enquanto decadência ou então imitação imperfeita da eternidade 

(CASTORIADIS, 2007, p.232). O Timeu de Platão, obra na qual nasceram todos os enganos 

acerca da temporalidade, define a origem do tempo com base inteiramente na ordem 

cosmológica, classificando-o de cópia imperfeita do modelo ideal que é a eternidade divina e 

nascendo a partir da ordenação sobre o caos. Por isso, Platão defende que o tempo pode ser 

medido segundo o movimento dos astros, Sol, Lua e as estrelas, e, consequentemente, esta 

mensuração pode ser aplicada ao movimento dos corpos. A partir daí o reconhecimento da 

indeterminação essencial é impraticável dentro da lógica-ontologia identitária porque além do 

questionamento do esquema de sucessão apoiado dentro da noção de necessidade aplicado aos 

acontecimentos na causalidade, também acarretaria no desmoronamento do grupo de 

determinações metafísicas centrais que se pensava como fechado. Portanto, a tradição 

filosófica, nas suas correntes mais importantes construtoras do mundo ocidental, considera o 
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tempo como resultado da depuração lógico-ontológica da instituição social-histórica ao 

considerar a criação em somente uma das suas dimensões essenciais (CASTORIADIS, 2007, 

p.237). Como será explicitado mais a frente, o pensamento sobre a essência e propriedades do 

tempo oscila entre o foco objetivo e subjetivo da questão. Nenhuma das soluções apresentadas 

pelo pensamento filosófico resolveu as aporias resultantes da perspectiva unitária, pois a 

tendência ao subjetivismo retira o ser das suas relações sócio-históricas que resulta no 

psicologismo sem argumentos para explicar a inserção da linguagem no tempo público. Por 

outro lado, a objetividade considerada independente dos sujeitos sociais é abstrata, ideológica 

e determinista, sem contribuir significativamente na análise do fazer social no desenrolar de 

sua própria atividade. Cada postura gnosiológica remete, dentro da história da filosofia, o 

clássico embate dos idealistas contra materialistas, colocando o esforço intelectual de 

Castoriadis na tentativa da refutação das duas posições.  

O tempo submetido unicamente às exigências da lógica conjuntista-identitária 

permite a homogeneidade e neutralidade da coexistência sucessiva diante da teoria que 

inspeciona a partir de fora as determinações particulares da temporalidade. Nesse caso, o 

tempo é apenas a repetição de presentes identitários, sempre idênticos e diferentes somente 

pelo lugar espacial, fornecendo a ferramenta necessária para erigir o determinismo inspirado 

inteiramente no aspecto identitário da realidade. Será demonstrado que o verdadeiro tempo 

não está reduzido somente às necessidades de demarcação do legein, pois, na prática, o 

tempo, sinônimo de alteridade, é explosão, cisão, ruptura e emergência da criação, constante 

gênese ontológica. As categorias utilizadas para capturar o existente devem reconhecer a 

capacidade humana da alteridade-alteração de resistir ao fechamento linguístico presente nas 

exigências fundamentais da demarcação do discurso. O contrário disso é a recusa da 

potencialidade criativa do ser social sempre original e a negação da autocriação enquanto 

elemento permanente de construção da temporalidade comunitária. A seguir serão expostas 

algumas das aporias levantadas ao longo da história do pensamento ocidental que fornecem as 

primeiras pistas para a elucidação da identidade entre tempo e domínio social-histórico.  

O debate em torno do tempo na história da filosofia tem início com as aporias 

apresentadas nos capítulos dez a catorze do quarto livro da Física de Aristóteles, 

convencionalmente chamado de Tratado sobre o Tempo, que considera este como uma das 

determinações essenciais para a medição do movimento (CASTORIADIS, 1992, p.266). 

Pensar o tempo como idêntico ao movimento é enganoso, pois acarretaria na 

substancialização do tempo que não ocorre no concreto sem o ente móvel. Além de o tempo 

apresentar-se como condição para a mensuração da mudança, também não é alguma espécie 
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de universal obtido por meio da abstração a partir da percepção dos entes particulares, mas é 

antes de tudo condição epistemológica para a compreensão do devir. (REY PUENTE, 2001). 

Apesar da tentativa de fundamentação dos conceitos de movimento e tempo dentro da ordem 

cosmológica, o estagirita não pôde refutar completamente o elemento pertencente à posição 

do observador na medição espacial do anterior e posterior contida na mudança temporal. O 

tempo é o movimento apenas enquanto este possui um número, na medida em que não possui 

um número, movimento não é tempo. Ora, um movimento é um sensível comum e também o 

número o é, mas não é esse o número que utilizamos para contar o movimento. Esse número 

é, enquanto um sensível comum, apenas uma apreensão sensorial difusa de uma quantidade 

indeterminada de impressões que aparecem como figuras em movimento, e não o contar 

determinado e preciso que o intelecto realiza dessas figuras em movimento. Nosso 

pensamento pode numerar diferentes séries cinéticas com um mesmo número, e isso é o 

tempo. Neste sentido, como nos esclarece Aristóteles no último capítulo de seu célebre 

tratado, não pode haver tempo sem a participação da alma intelectiva capaz de contar. Mas 

isso não quer dizer, é óbvio, que haja necessidade da alma existir para que existam 

movimentos. Ao contrario disso, na ausência de um movimento qualquer, seja ele externo ou 

interno, não pode haver tempo. O movimento, por conseguinte, é uma condição necessária, 

mas não suficiente para que possamos falar do tempo em seu sentido próprio. “O antes e o 

após tornam-se, assim, uma noção primitiva, cuja compreensão deve invocar alguma 

imposição de ordem pela alma (pelo observador).” (CASTORIADIS, 1992, p.267).  

Percebe-se, pelo exposto, que há uma sutil, intrincada e complexa inter-relação entre 

o movimento e alma na constituição do tempo, o que torna impossível uma explicação da 

natureza do tempo que o reduza a apenas um dos polos desse binômio. Portanto, existe 

determinação noética de um intervalo de tempo ao se numerar por meio do intelecto duas 

impressões sucessivas que se identificam em uma dada série cinética, interna ou externa. Fica 

mais clara a presença da subjetividade na construção do tempo na seguinte passagem do livro 

IV da Física (219a 22-5; 26-9): “Pois só quando compreendemos que os extremos são outros 

que não o meio, é que a alma pronuncia que os instantes presentes são dois, só então dizemos 

que isso é tempo.”. As atividades da alma, como produtoras de mudança, também permitem a 

percepção do tempo mesmo na falta de referência ao mundo externo (ARISTÓTELES, 1935, 

218b 21-219). Desta forma, a aporia reside na tentativa de instaurar o tempo essencialmente 

cosmológico diante da presença efetiva da temporalidade na sua atividade medidora percebida 

pela alma. “Num mundo sem alma haveria movimento, porque a physis é movimento; por aí, 

haveria também o ‘substrato’ do tempo; contudo não haveria tempo no sentido pleno – no 
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sentido dado pela própria definição de Aristóteles – uma vez que requer ‘numeração’ ou 

‘medir’.” (CASTORIADIS, 1992, p.273). Portanto, aprofundando esses pressupostos, a alma 

é uma das condições do tempo enquanto medidora da atualização da passagem da potência ao 

ato. 

Por outra vertente, Agostinho de Hipona também incorre nas mesmas aporias quando 

pretende identificar o tempo com a própria vida do espírito que se projeta para o passado e 

futuro a partir da sua posição no presente. “Mas como o futuro, que ainda não existe, pode 

diminuir os esgotar-se? Como o passado que não existe pode aumentar senão porque no 

espírito, autor dessas transformações, realiza-se três ações: o espírito espera, está atento e se 

recorda.” (AGOSTINHO, 2008, XI, 28). Diante dessa proposição Castoriadis argumenta: 

“Para chegar a um tempo comum e a uma medida comum do tempo, todos os animi deviam 

ser dotados a priori não só de uma capacidade abstrata de medir o tempo, mas da capacidade 

de medir o mesmo tempo estritamente da mesma maneira.” (CASTORIADIS, 1992, P.270). 

Logo, para que a tese de Agostinho seja verdadeira, é necessário que todos os sujeitos imersos 

no fluxo do tempo percebam da mesma maneira as alterações da alma para que exista a 

possibilidade do compartilhamento da medida temporal pública. Contudo, a maior 

contradição reside nas passagens nas quais se formula o tempo como produto da criação 

Divina (AGOSTINHO, 2008, XI, 4-10; VIII, 28-32) negando tacitamente o distentio animi ao 

determinar que Deus criasse o tempo na mesma ocasião em que surgiu a informitas original. 

O exemplar mais sofisticado de afirmação da exterioridade do tempo está na 

concepção hegeliana do sistema como ponto de junção da história e de todo o concebível, 

ponto culminante do acabamento e fechamento da história humana. Não há possibilidade de 

outra concepção da história diversa daquela que o sistema impõe. Conclui-se a negação do 

tempo enquanto dimensão criadora, emergência do que já não estava, destruição de velhas 

estruturas e criação de novas relações de processualidade. Essencialmente o tempo é abolido, 

colocando-o como plano de fundo para a sucessão unívoca da tendência humana rumo ao 

autoconhecimento do espírito. Porém, o tempo hegeliano é na verdade um tempo 

‘espacializado’, ordem dialética de sucessões que não existe além do ponto de vista 

especulativo, retomada sem excessos ou faltas de tudo aquilo que se desenrolou na história do 

espírito. Desse modo, Arendt (2010) não deixa de apontar na dialética do tempo hegeliano a 

ausência da vontade como dimensão aberta para o futuro e a presença de uma memória 

totalizante do passado, ambos subsumidos no presente atemporal do nunc stans. 

Das aporias brevemente apresentadas aqui, discutidas com mais profundidade ao 

longo da investigação realizada por Castoriadis, chega-se à conclusão de que a instituição 
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social-histórica deve compreender dentro de sua encarnação a compatibilidade material das 

experiências dos sujeitos para que desta forma surja a demarcação comum, ou coletiva, ou 

pública do tempo (CASTORIADIS, 2007, p.241). É preciso lembrar que a sociedade apoia 

sua fundamentação no primeiro estrato natural relativo à sua dimensão identitária (conídica) e 

isto é válido para todo e qualquer ser para si.  Qualquer que seja o tipo e o conteúdo da 

organização global e detalhada do mundo e de si mesma, o fazer social pressupõe sempre 

objetos distintos e definidos, componíveis e decomponíveis, definidores e indefiníveis por 

propriedades fixas (CASTORIADIS, 1997. p. 274). A criação social deve reconhecer a 

existência da substância independente que permita a construção das instituições da sociedade 

com bases nesta dimensão lógico-concreta da natureza, deste modo, conferindo o atributo de 

ser construível à base natural dos referenciais identitários. “A indissociabilidade desta 

recepção obrigatória e desta retomada arbitrária é aqui designada pelo termo de sustentação da 

instituição sobre o primeiro estrato natural.” (CASTORIADIS, 2007, p.242).  Apesar disto, 

separar rigorosamente aquilo que tem origem no sujeito daquilo que lhe foi dado pela 

natureza é um esforço que, por um lado, confirma a originalidade da criação, mas não chegará 

ao ponto de descobrir o que existe além e independente do sujeito. Tudo que aparece no 

mundo rapidamente deve ser absorvido no imaginário social para que faça sentido e para que 

possa ser reconhecido como coisa. “Resulta imediato que a própria existência da sociedade 

como fazer / representar coletivo anônimo é impossível (pelo menos inconcebível para nós) 

sem a instituição do legein e da atividade lógica identitária-conjuntista que lhe é incorporada” 

(CASTORIADIS, 2007, p.266). Dentro do processo de instituição a noção daquilo que é dado 

à sociedade como coisa construível altera seu significado no decorrer da história porque o 

imaginário social deve redefini-lo de acordo com seu ser-assim. 

A sociedade firma-se na camada mais acessível do entorno natural e assim reconhece 

que existe algo suportando a criação social e histórica. O tempo identitário ou calendário é 

criado com base no tempo cósmico lastreado no que existe a partir do primeiro estrato natural, 

depois aprimorado e fundamentado no discurso lógico-científico que aprofunda os 

referenciais dos fenômenos espaciais. Características fundamentais do tempo como 

irreversibilidade, intransportabilidade, divisibilidade e outras estão assentadas em aspectos da 

dimensão conídica oriundas do tempo cósmico, mesmo nas sociedades marcadas por forte 

influência do tempo imaginário. Trata-se da inerência recíproca das duas dimensões 

instituídas no plano imediato com a qual a sociedade consegue moldar o plano material de 

acordo com as expectativas de criação e destruição das formas históricas. As recorrências 

equivalentes do tempo conídico social é resultado daquilo que o tempo cósmico oferece como 
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possibilidade de construção identitária. O tempo público é construído pela sociedade e dotado 

de características conídicas definidas como homogeneidade, repetição, diferença do idêntico, 

entre outras, tendo no seu fundamento aquilo que é portador de uma configuração mais 

abrangente do que o tempo conídico. Na dimensão conjuntista-identitária a sociedade opera 

mediante postulados distintos e definidos pelos quais a determinidade sistematiza os dados do 

primeiro estrato natural. Esta organização fixa e estável de uma parte do mundo é o primeiro 

estrato natural sobre o qual se apoia a instituição da sociedade e que esta não pode pura e 

simplesmente ignorar (CASTORIADIS, 2007, p.273). 

 Desta maneira, partindo da certeza de que em cada sociedade há o pressuposto da 

natureza com atributos organizáveis, está errado o criticismo kantiano que promulga a ideia 

do universo absolutamente desordenado porque, contra essa ideia de radical psicologismo, a 

toda sociedade apresenta-se o desafio de considerar a existência de um estrato básico do ente 

total capaz de moldar a organização conjuntista-identitária que serve de fundamento para 

postulação do mundo físico com todas as suas categorias subjacentes.  Isto porque o estrato 

natural conjuntizável permite o recorte e a fixação de eventos singulares no fluxo do devir 

consubstanciado na periodicidade natural mensurável pelo tempo instituído (CASTORIADIS, 

2007, p.269). O pressuposto do tempo identitário confia que na natureza existam conjuntos de 

elementos bem distintos e bem definidos, separáveis e combináveis, capazes de transmitir 

suas propriedades de combinação e de separação às significações identitárias que se 

possibilitam formar a partir deles. Portanto, a propriedade mais importante destes conjuntos 

para a construção do tempo identitário é a divisão exaustiva que permite a maleabilidade 

necessária do entorno natural para que assim apareça a criação social (CASTORIADIS, 2004, 

p.392). “O vivente existe parasitariamente a, ou em simbiose ontológica com, um estrato do 

ente total que é localmente conjuntista-identitário, mas esse estrato se estende até mesmo 

onde o vivente não está” (CASTORIADIS, 2002, p.429). 

Já não se podem aplicar as características do tempo conídico à dimensão imaginária 

do tempo social. Enquanto significação social nuclear é totalmente independente de qualquer 

apoio sobre o primeiro estrato natural porque ela é pura criação social. Para que os edifícios 

imaginários possam ser erguidos o mundo deve tolerar de maneira indiferente todas as 

criações sociais. Para isso, o mundo não deve ter uma significação intrínseca porque não 

existe qualquer linguagem do Ser que confira unidade absoluta e eterna àquilo que surge 

oriundo da atividade poiética da sociedade. Mesmo que a alteridade tenha como suporte a 

temporalidade pré-social não é a natureza em suas propriedades cósmicas que define a figura 

primordial da instituição social. E este fenômeno é bem esclarecido diante da ocorrência da 
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temporalidade como instituição específica criadora, em toda sociedade particular, da 

instituição global do social-histórico. “O tempo em que cada sociedade faz ser e que a faz ser 

é seu modo próprio de temporalidade histórica que ela desdobra existindo e pela qual se 

desdobra como sociedade histórica, sem que necessariamente ela o conheça ou o represente 

para si como tal” (CASTORIADIS, 2007, p.243). Disto segue a conclusão de que a 

elucidação do ser das sociedades é inerente à descrição de sua temporalidade decorrente da 

aparição das significações sociais que revelam a instituição primitiva da temporalidade 

própria do ser-sendo na sociedade particular. 

O tempo imaginário mantém relação de implicação circular com o tempo identitário 

porque este somente é tempo em referência ao tempo social que confere a significação de 

tempo, por outro lado, não haveria tempo imaginário sem a pressuposição do tempo que lida 

mais diretamente com os fenômenos cósmicos. Assim, a potência criativa do tempo 

imaginário aumenta os atributos significativos do tempo calendário para que nele ocorra a 

manifestação essencial do mundo instituído pela sociedade particular. “Uma proposição geral: 

um tempo instituído como puramente identitário é impossível, porque um mundo instituído 

como puramente identitário é impossível, porque a separação da organização conjuntista do 

mundo social e das significações imaginárias sociais é impossível” (CASTORIADIS, 2007, 

p.248). Dito de outro modo, os marcos do tempo identitário são instituídos de maneira a 

permitir a possibilidade de emergência do fazer social que é essencialmente estabelecido na 

própria instrumentalização do teukhein. “O ‘apoio’ no natural aparece como injunção 

potencial, reunião das condições favoráveis ou desfavoráveis para o fazer; mas só é, e só se 

torna tal, correlativamente ao fazer e a tal fazer.” (CASTORIADIS, 2007, p.249). 

Na realidade, o núcleo do debate sobre o tempo é a admissão da concepção da 

emergência da alteridade como criação, destruição de formas, em outras palavras, 

determinação do ser-em-si das sociedades (CASTORIADIS, 1992, p.282). Trata-se da 

distinção essencial entre diferença e alteridade que vai caracterizar respectivamente o tempo 

conídico e o tempo imaginário. Muitas vezes o diferente surge da mera identificação de 

formas no tempo conídico e sua principal característica é a repetibilidade do processo em que 

veio a surgir, resultando em desdobramentos como a previsibilidade e o controle do seu 

aparecimento. Ao contrário, a alteridade não é produto de formas dedutíveis ou repetição, pois 

ela é irredutível, indeduzível e improdutível. A novidade traz novas determinações 

independentes de processos anteriores. A capacidade de criação atesta que as determinações 

relativas à constituição cósmica não limitam a emergência de outras determinações 

provenientes da criação do imaginário social. “O Tempo, rigorosamente falando, é 
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impensável sem a criação; caso contrário o Tempo seria apenas uma quarta dimensão espacial 

supranumerária. Criação, aqui, significa evidentemente a criação autêntica, criação 

ontológica, a criação de novas Formas.” (CASTORIADIS, 2002, p.234). Por conseguinte, o 

tempo imaginário institui-se contendo singularidades não determináveis previamente para que 

possa ocorrer a ruptura sobre a recorrência cotidiana e assim permitir a emergência da 

alteridade como possibilidade de criação. Nem mesmo a racionalização do tempo na era 

moderna foi capaz de destruir a imprescindibilidade do tempo imaginário porque, no final das 

contas, as diferenças entre as sociedades e a evolução da história somente são percebidas 

quando as formas sociais rompem a prescrição da sistematização identitária. 

A alteridade traz consigo o seu tempo próprio que caracteriza cada categoria ou 

classe de alteridade fazendo com que surja um novo tempo que corresponda à nova forma. 

Criar consiste na destruição de formas do que estava presente e nesse movimento o tempo é a 

constatação da mudança do ser em si. O diferente e o espaço abstrato relacionam-se, mas são 

exteriores um em relação ao outro. O espaço abstrato é pensando pela matemática clássica 

além de qualquer conteúdo em particular. No entanto, a alteridade nunca pode ser pensada de 

maneira pura e o tempo também não pode ser abstraído. Conclui-se que o tempo é alteridade, 

criação e destruição enquanto que o espaço é determinidade, identidade e diferença 

(CASTORIADIS, 1992, p. 286). Por conseguinte, a instituição do tempo deve conter 

singularidades não determináveis a princípio para que assim haja a possibilidade do 

aparecimento irregular da ruptura dentro da recorrência. Deve o fazer social preservar a 

emergência da alteridade contra o esforço de enclausuramento lógico-abstrato contido no 

tempo identitário. 

A emergência das formas é o que caracteriza propriamente o tempo que se desenrola 

na criação e destruição. As formas como tais não são causadas pela relação de necessidade 

porque emergem em certas condições que não são totalmente explicadas. As condições 

permitem elucidar a emergência da forma, mas nunca a forma é inteiramente explicada pelas 

condições que a fizeram surgir. Para efeitos de tempo não existe condição necessária e 

suficiente que predisponha a aparição de uma nova forma. Sem a alteridade, criação e 

destruição de formas, apenas restaria o tempo conídico, ou indo mais além, não haveria nada 

porque nenhuma forma nova teria surgido. Para Castoriadis (1992, p. 290): “Nesse sentido, o 

tempo está essencialmente ligado à emergência da alteridade. O tempo é essa emergência 

como tal – ao passo que o espaço é ‘somente’ o seu comitente necessário. O tempo é criação e 

destruição – tempo é ser nas suas determinações substantivas”.  
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Levando adiante as elucidações a respeito das duas categorias fundamentais do 

tempo, diferença e alteridade, a unidade do ser encontra-se fragmentada nas diferentes formas 

sociais, apesar de autores contemporâneos que pensam na esteira de Heidegger não 

perceberem que ser e modo de ser são inseparáveis. Claro que existe a possibilidade de pensar 

a emergência do ser diferente do que aquilo que aparece a cada vez fruto do processo concreto 

de autoalteração, bem como a ideia de presença é distinta do estar presente. Porém, enquanto 

constante criação, o ser só pode ser apropriadamente compreendido perante a alteridade dos 

modos de emergência, pois, como já foi descrito mais acima, pensar o tempo fora dos seus 

desdobramentos criativos toma o modo de emergência separado do que efetivamente emerge, 

tornando o esforço de compreensão infrutífero e aporético. Deste modo, quando Heidegger 

(2004) fala sobre o ser enquanto presença como tal não se detém na presença desenvolvendo-

se na dimensão temporal poiética propriamente dita. Tal pensador desconsidera que não é 

possível pensar a presença destituindo-a dos modos de presença assim como eles aparecem.  

De acordo com esse pensamento, a temporalidade trata da estrutura originária anterior aos 

fenômenos sociais. Por isso que para Heidegger (1984) a história da metafísica é 

compreendida como ocultação da questão original da relação do sujeito com o Ser, vendo a 

partir disso o nascimento da filosofia grega como o primeiro momento da história que tem por 

fim o próprio Heidegger. Em contrapartida, na perspectiva de Castoriadis, o ser apenas 

aparece efetivamente por meio da criação e incessante emergência dos modos de auto-

alteração. O ser para si cria um tempo e um espaço que fragmenta o ser, o espaço e o tempo, o 

que impossibilita que uma temporalidade particular pretenda ser o único tempo totalizador 

porque o tempo do vivente e o tempo cósmico não encerram nada de inautêntico dizendo 

respeito a eles. O social-histórico comporta sua própria temporalidade que é o fluxo perpétuo 

da autoalteração e só pode ser revelado naquilo que se torna visível para si próprio na sua 

reflexividade impessoal da instituição (CASTORIADIS, 2007, p.241). 

 Já a temporalidade da racionalidade científica moderna não é de imediato 

explicitamente instituída na sua relação com o tempo imaginário, menos ainda pensada ou 

representada de maneira consciente, pois a instituição explícita do tempo enquanto tempo 

identitário é de um fluxo homogêneo, uniforme, matematizável, com a pretensão de englobar 

todas as significações sociais. O melhor exemplo da intensificação e domínio desta 

característica do tempo é a sua encarnação na sociedade capitalista caracterizada pelo 

devaneio do progresso ininterrupto, crescimento ilimitado, acumulação, racionalização, 

conquista da natureza e fantasia de onipotência (CASTORIADIS, 2007, p.244). 

Aprofundando mais ainda, no capitalismo a temporalidade é a linearização universal 
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transpassada pela estagnação da dinâmica social que resulta na supressão da alteridade. Esse é 

um fenômeno novo e atesta a grande diferença entre a temporalidade do capitalismo daquela 

verificada nas outras sociedades. Primeiramente, a relação entre tempo identitário e tempo 

imaginário nas sociedades arcaicas ocorre de modo mais íntimo porque os marcos naturais 

possuem forte influência da atividade imaginária. Outra distinção importante é que no 

capitalismo o tempo é um fluxo contínuo do crescimento inexorável sem qualquer divisão, ao 

contrário das outras sociedades nas quais existem ciclos de repetições definidos por 

acontecimentos naturais compreendidos inteiramente a partir de rituais criados pelo tempo 

imaginário. 

O tempo do progresso econômico promove a ausência de eventos significativos que 

possam destruir a atual identidade da sociedade capitalista pois a evocação do controle total 

abrange toda e qualquer significação social, até mesmo aquelas que a primeira vista são 

identificadas como dissidentes ou não relacionadas diretamente à reprodução do capital. Esta 

mentalidade científico-tecnológica faz a sociedade considerar tudo dentro da infinitude do 

tempo alicerçado na glorificação da expansão sem limites presentificado pelas formas de 

trabalho burocráticas e do ideal do progresso da ciência aplicada à promoção das revoluções 

tecnológicas essenciais para a perpetuação do capitalismo. Nem mesmo a recente disputa 

contra suas correntes filosóficas e políticas adversárias foi capaz de alterar substancialmente o 

projeto capitalista porque os principais representantes do projeto de revolução social foram 

incapazes de propor uma ontologia original inteiramente destituída da noção de tempo 

promulgada pelo racionalismo econômico.  “Como então esta sociedade tinha visto o seu 

futuro? Outras, antes dela, tinham visto o seu como repetição indefinida ou como espera da 

realização de uma promessa mítica. Ela a viveu na ideologia do ‘progresso’– sempre gradual 

(liberalismo) ou transformação qualitativa (marxismo/anarquismo).” (CASTORIADIS, 2002, 

p.24). A derrota provisória do socialismo no plano teórico e em seguida na prática descambou 

na formação de opiniões niilistas a respeito da capacidade humana de interromper o atual 

processo de perda de significação e a garantia de permanência do mesmo momento temporal. 

O desmoronamento da dimensão da auto-representação na sociedade capitalista afeta 

diretamente a dimensão temporal principalmente naquilo que se refere à ausência do passado 

e a perda de expectativas para o futuro. O aumento do acesso aos meios informacionais e o 

incremento da fabricação de mercadorias ocorre concomitante ao esquecimento do passado.  

A sociedade capitalista vive sua relação com o passado na mais perfeita exterioridade, sem 

evocar os eventos anteriores para elucidar os atuais problemas estruturais. No início da era 

moderna, a abolição do passado vinha da relação de progresso sem barreiras, concepção 
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principalmente presente em autores adeptos da crítica social, principalmente os de origem 

marxista. “A intensa preocupação com o futuro, a concentração nos projetos de 

transformação, as alterações que a modernidade fazia surgirem, teriam significado (e 

justificado) uma ruptura radical com o passado.” (CASTORIADIS, 2002, p.23). Tanto o 

progresso banal (típico do liberalismo) quanto o progresso revolucionário se inscrevem na 

mesma interpretação global da história, consequência da posição filosófica greco-ocidental 

centrada no melhoramento das capacidades humanas a partir do logos. Em razão disso, “o 

homem ocidental pôde, por muito tempo, olhar os selvagens como curiosidades etnográficas e 

as fases precedentes da História como etapas da marcha em direção à felicidade 

contemporânea.” (CASTORIADIS, 2002, p.25). 

 

1.3 CRIAÇÃO NA DIMENSÃO SOCIAL-HISTÓRICA 

 

Pelo e através do tempo a sociedade expõe as potencialidades do magma a fim de 

consolidar significações imaginárias sociais, o mundo de sentido tomando tudo o que apareça 

como parte necessariamente componente desta comunidade, o que permite reunir a grande 

variedade de significações sociais dentro da unidade que possibilita a construção de sua auto-

representação (CASTORIADIS, 2007, p.404). A instituição da sociedade é a criação de 

significações imaginárias sociais que deve, por princípio, conferir sentido a tudo o que pode 

se apresentar tanto dentro da sociedade como fora dela. A forma como as sociedades erguem 

a instituição passa pela dimensão integradora que fornece a possibilidade de construção do 

conteúdo das significações dentro do entrelaçamento das estruturas simbólicas. “A instituição 

é uma rede simbólica, socialmente sancionada, onde se combinam em proporções e em 

relações variáveis um componente funcional e um componente imaginário.” 

(CASTORIADIS, 2007, p.159).  A significação emerge para recobrir o Caos pelo surgimento 

de um modo de ser que se coloca como negação do Caos. Mas ainda é o Caos que se 

manifesta nesta e por intermédio desta própria emergência. Para que surja a significação não 

deve existir necessidade absoluta nem absoluta contingência. “O que equivale a dizer que a 

significação social está tanto além como aquém da necessidade e da contingência – ela está 

alhures. Ela é, simultaneamente, metanecessária e metacontingente.” (CASTORIADIS, 1987, 

p. 390). Deste modo, o mundo de significações instituído pela sociedade não é nem réplica do 

mundo real nem relação restritiva com certo ser-assim da natureza, pois, na verdade, o social-
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histórico é a ação do movimento da indeterminidade alterando toda vez os requisitos de 

determinidade do instituído (CASTORIADIS, 2007, p.399). 

 Essa dimensão não é o real-racional proposto pela filosofia unitária, ao contrário deste 

imobilismo social inerente ao modo tradicionalmente imposto pelo pensamento ocidental, 

toda sociedade constitui a cada momento da história humana novas formas de postulação da 

realidade marcadas pela preponderância da imaginação criativa sobre a funcionalidade. Esta 

história não admite a ascensão a uma ordem racional ou a realização do progresso voltado 

para o enquadramento dos fenômenos sociais particulares às categorias lógico-formais 

reveladas no decurso da história filosófica ocidental. O real para cada sociedade compreende 

relações entre indivíduos e grupos que são dificilmente compreensíveis fora do imaginário 

consolidado pela sociedade em particular. Portanto, captar toda a história da humanidade pela 

aplicação das categorias imaginárias fornecidas pelo pensamento racional trata-se de uma 

tarefa que elabora uma ideia do ser social completamente errônea. A instituição da sociedade 

é manifestação do ser enquanto por ser, questões acerca da origem, do fundamento, da causa 

e do fim são levantadas na e pela sociedade particular. A sociedade é a própria origem da 

autocriação que impede procurar outro tipo de causa diversa de sua teia de sentido, pois, 

enquanto sociedade, postula fins específicos para as significações sociais que não são dados 

de fora do movimento de instituição.  

  Toda forma de captação da identidade de outras sociedades encontra a barreira da 

singularidade imperceptível ao esforço de completa elucidação porque as categorias utilizadas 

para analisá-las não traduzem as condições de todo o conhecimento histórico. Dito de outra 

maneira, toda elucidação, no final das contas, é interessada, voltada para o momento 

específico atual do projeto de compreensão teórica do mundo. “A história foi possível porque 

não há nenhuma voz que troveja atrás das nuvens, e porque não há linguagem do Ser.” 

(CASTORIADIS, 1992, p.279). Além disso, é impossível restituir, depois de destruído, o 

eidos que encarnava o modo singular de aparição de uma sociedade porque todo o mundo de 

significações, afetos e intenções não pode mais ser reencontrado, mas apenas aproximado 

com grandes dificuldades (CASTORIADIS, 2004, p.358). O que se conhece de outras 

sociedades é fortemente condicionado por aquilo que indivíduos sociais são educados e 

fabricados por esta sociedade particular que empreende o esforço de elucidação. “Isso vai 

bem além dos ‘preconceitos’ e muito além da epistemologia e da teoria do conhecimento.” 

(CASTORIADIS, 2006, p.363). A fronteira que define a aparição de uma sociedade tem certa 

indeterminidade que impede a captação total dos modos específicos da existência para outras 

sociedades a partir de suas instituições segundas. Por isso, o sentido convergente das 
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significações sempre é dado como mundo fechado sobre si mesmo que marca uma divisão 

necessária, que separa e exclui as outras sociedades de participar da instituição social da 

sociedade em particular. 

 A emergência do social-histórico se dá imediatamente quando as significações sociais 

aparecem como instituídas, não somente por sua mera instrumentalidade e funcionalidade, 

também pela criação radical. Na verdade, a dimensão instrumental ou funcional do fazer 

(teukhein, mais especificamente a técnica) e sua dimensão significativa são indissociáveis. Os 

instrumentos disponíveis para a construção da sociedade são também significações, 

manifestações na dimensão identitária e funcional das significações imaginárias da sociedade 

considerada. “Uma cadeia de fabricação ou de montagem, é (e só pode ser como) 

‘materialização’ de uma quantidade de significações imaginárias centrais do capitalismo” 

(CASTORIADIS, 2007, p.406). Cada sociedade define e elabora uma imagem própria do 

mundo natural, do universo, tentando a cada vez integrar esse conjunto funcional na definição 

de sua identidade social particular que absorva os objetos naturais e permita-os pertencerem à 

classe de elementos necessários para a vida em coletividade, em suma, garantindo alguma 

ordem do mundo porque a autofinalidade dada à sociedade é a construção do mundo próprio 

que é a preservação do ser-para-si. São esses elementos que definem a instituição primeira da 

sociedade, dotando-se de instituições animadas por significações imaginárias sociais 

específicas a cada sociedade particular. Esta instituição primeira se articula e instrumentaliza-

se em instituições segundas divididas em duas categorias: aquelas que em abstrato são 

transhistóricas tais como a linguagem, indivíduo, etc.; e as instituições segundas que são 

específicas a determinadas sociedades e que desempenham um papel central na organização 

das significações sociais completamente originais, exemplos, a polis grega e a empresa 

capitalista. 

 História é imaginação produtiva (criadora), explosão do imaginário radical no tempo, 

instituição das significações sociais que é o fazer histórico moldando indivíduos e coisas na 

organização da nova forma da sociedade. Nessa articulação das significações a sociedade 

responde a questões básicas para sua atividade cotidiana. “É no fazer de cada coletividade que 

surge o sentido encarnado das respostas a essas perguntas, é esse fazer social que só deixa 

compreender como resposta as perguntas que ele próprio coloca implicitamente” 

(CASTORIADIS, 2007, p.177). O papel das significações imaginárias é o de fornecer as 

bases para tais respostas sem apelar para algum tipo de racionalidade pré-estabelecida. Com a 

finalidade de proteger-se contra a permanente contestação interna a sociedade traça a fronteira 

que separa sua identidade daquilo que lhe é exterior ao seu eidos para não tomar parte do 
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conteúdo inanimado do mundo ou para proteger-se de outras sociedades. Tudo se passa para 

que o conjunto concreto de indivíduos socializados e de significações neles incutidas pertença 

a essa forma singular do ser-para-si (CASTORIADIS, 2007b, p.71). Portanto, cada sociedade 

constitui uma entidade autocriadora dos atributos essenciais do para-si, isto é, a base para a 

autoconservação e autocentramento necessária para o construto do mundo particular. 

“Devemos, portanto, admitir que exista nas coletividades humanas uma potência de criação, 

uma vis formandi, que eu chamo de imaginário social instituinte.” (CASTORIADIS, 2004, 

p.129). Por outro lado, quando as significações imaginárias sociais cristalizam-se e tornam-se 

imaginário social instituído a sociedade passa a contar com a reprodução e a repetição 

necessárias para a permanência no tempo até que uma nova criação venha substituí-las 

radicalmente por outras significações. “Mas esse trabalho de significação está constantemente 

ameaçado (e, de um ponto de vista último, já frustrado) pelo Caos com que ela se depara, e 

pelo Caos que ela própria fez ressurgir.” (CASTORIADIS, 1987, p.387). 

 O produto do magma de significações é instituído pelo legein e pelo teukhein 

organizados na criação social que impõe a organização conjuntista embaixo da qual repousa o 

primeiro estrato do dado natural. “A sociedade trata sempre do ‘dado natural’ como sempre 

maleável e a maneira pela qual o é, só é tal correlativamente ao mundo social cada vez 

considerado.” (CASTORIADIS, 2007, p.400). O legein é instituição primordial juntamente 

com o teukhein que a lógica unitária não pode captar porque submete tudo à norma suprema 

da determinidade indentitária. A divisão conjuntista das significações sustenta-se na 

designação de regiões de compreensão da realidade que relacionam os fenômenos sociais e 

cósmicos por suas características intercambiantes. Por outro lado, a elucidação das categorias 

revela a transformação constante e ininterrupta das mesmas, levando a criação de novas 

categorias ou até mesmo novas regiões de aparição do ser das sociedades, desta forma, a nova 

ontologia social proposta por Castoriadis (1997, p. 286) pensa as implicações da noção de 

regionalidade para revisitar as categorias fundamentais do pensamento ocidental, tais como o 

universal e o particular. Esta abordagem considera a estruturação do conjunto da experiência 

humana disponível por meio de alguns esquemas identitários do dado, mas as dispõe segundo 

significações não subordinadas ao racional (CASTORIADIS, 2007, p.179). “Porque não 

podemos nem pensar nem falar abandonando absolutamente a lógica identitária, só podemos 

questioná-la utilizando-a, colocá-la em dúvida confirmando-a em parte.” (CASTORIADIS, 

2007, p.267). 

 Pelo que foi exposto acima, Castoriadis (2007, p. 388) chega à seguinte definição “Um 

magma é aquilo de onde se podem extrair (ou: em que se podem construir) organizações 
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conjuntistas em número indefinido, mas que não pode jamais ser reconstituído (idealmente) 

por composição conjuntista (finita ou infinita) destas organizações.” Interpreta-se que, apesar 

da complexidade e profundidade das explicações sobre a essência das significações, a unidade 

e a manutenção da coesão social são mantidas pela impregnação da forma de vida 

componente da sociedade em todos os indivíduos que são incapazes, mesmo na sociedade 

autônoma, do conhecimento direto e absoluto do modo como as significações originam-se a 

partir do movimento incessante do magma imaginário. É importante lembrar que o termo 

“magma” não é inteiramente estranho na ciência e o próprio Castoriadis (2002, p.408) cita seu 

uso pelo matemático contemporâneo Nicolas Boubarki (1971), obviamente utilizado num 

sentido estritamente conjuntista-identitário e oposto ao propósito de designá-lo como profusão 

indefinida da potencialidade de criação das significações sociais. “A sociedade não é nem 

conjunto, nem sistema ou hierarquia de conjuntos (ou de estruturas); ela é magma e magma de 

magmas.” (CASTORIADIS, 2007, p.266). Assim, pode-se extrair um número arbitrário de 

organizações conjuntistas, mas não é possível fabricá-las a partir de elementos conjuntistas 

(CASTORIADIS, 1987, p.416). Isso significa que a organização específica dos fenômenos 

naturais e do mundo social efetuada pela sociedade, o legein e o teukhein originais em seu 

modo de operação, em seus meios e em seus resultados, são ao mesmo tempo instrumento e 

expressão do núcleo de significações imaginárias sociais que definem o Ser e o não-Ser, o 

possível e o impossível, tendo a referência da possibilidade de determinação e indeterminação 

presente na acessibilidade relativa ao magma (CASTORIADIS, 2007, p.404). 

 Se por um lado as significações sociais sustentam-se por meio da maleabilidade 

oferecida pelo primeiro estrato natural, por outro presentificam-se efetivamente pelo seu 

compartilhamento imediato ou mediato pelos indivíduos componentes da sociedade em 

particular. À vista disso, a instituição da sociedade acontece na parcial materialização do 

magma de significações imaginárias sociais dentro da qual os indivíduos e os objetos podem 

existir, bem como o próprio magma inseparável dos indivíduos que o cria. “Não temos aqui 

significações ‘livremente separáveis’ de todo suporte material, puros polos de idealidade; é no 

e pelo ser e o ser-assim deste ‘suporte’ que essas significações são tais como são” 

(CASTORIADIS, 2007, p.401). Esses esquemas operativos essenciais do legein, a instituição 

primordial, colocam a serviço do teukhein elementos e relações passíveis de serem juntadas e 

fabricadas, combinando-os em totalidades e hierarquias no plano prático do fazer social, 

operando na relação de determinidade. Da mesma forma, o legein necessita do teukhein para 

construir os elementos materiais-abstratos da linguagem que cria o código pelo qual o legein 

pode organizar de maneira eficaz o suporte material. “O teukhein não é teukhein se não é 
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colocação de elementos distintos e definidos, tomados em relações funcionais (tanto no 

sentido corrente como no sentido matemático da palavra função)” (CASTORIADIS, 2007, p. 

302).  

Essa materialidade da fabricação estende-se inclusive aos indivíduos formatados 

impositivamente por processos psíquico-somáticos ao longo da socialização pela qual a 

sociedade produz as qualidades apropriadas à vida comunitária. O indivíduo é o portador 

concreto da instituição social, obrigado por sua construção psíquico-social a mantê-la e a 

reproduzi-la (CASTORIADIS, 2004, p.367). “A instituição produz indivíduos conforme suas 

normas, e estes indivíduos, dada a sua construção, não apenas são capazes de, mas obrigados 

a, reproduzir a instituição. A ‘lei’ produz os ‘elementos’ de tal modo que o próprio 

funcionamento desses ‘elementos’ incorpora e reproduz a ‘lei’.” (CASTORIADIS, 2002, p. 

238). No caso da reprodução das funções e dos papéis desempenhados na sociedade, a 

instituição também é colocação dos mesmos valores, de relações de equivalência, uma vez 

que os indivíduos só podem existir criando maciçamente classes definidoras das funções, atos 

e objetos disponíveis na vida social. A imaginação radical, por não estar necessariamente 

ligada à lógica ou a noção de realidade, deve ser sufocada para que suas manifestações mais 

importantes tornem-se conformes e repetitivas (CASTORIADIS, 2004, p.132). “É o processo 

de socialização imposto à psique, através do qual a psique é forçada a aceitar a sociedade e a 

‘realidade’, desde que a sociedade cuide, bem ou mal, da necessidade primordial da psique: a 

necessidade de sentido.” (CASTORIADIS, 2004, p. 256). Para isso, deve a instituição romper 

a mônada psíquica e impor a organização do mundo que instrumentaliza a energia individual 

em uma série de mediações, em grande parte desagradáveis, para obtenção do prazer. “Para a 

mônada psíquica, existe sentido à medida que tudo depende de seus desejos e representações 

(e que tudo a eles se conforma). A mãe destrói isso, e é obrigada a destruí-lo. Esta é a 

violência necessária e inevitável. Se ela não o destruir, estará conduzindo a criança à psicose.” 

(CASTORIADIS, 1987, p.45) Por esta violência a estrutura egocêntrica do indivíduo, que 

tende ao fechamento sobre si mesma, recebe outra fonte de sentido ao interiorizar as 

significações sociais. “Vemos aqui, ainda uma vez, a capacidade da espécie humana de 

substituir o prazer do órgão pelo prazer da representação: a representação é aqui a vertente 

subjetiva das significações imaginárias sociais trazidas pela instituição.” (CASTORIADIS, 

2004, p.168).  

Se a psique não encontra no espaço social um sentido capaz de substituir o sentido 

original da mônada psíquica não consegue sair do fechamento e sobreviver (CASTORIADIS, 

2004, p.346). A socialização da pisque não é apenas aquilo que adapta o indivíduo à 
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sociedade mas é o que o torna capaz de viver. A identificação com a coletividade fornece um 

substituto para a onipotência perdida da mônada psíquica, o indivíduo pode encontrar a fonte 

da instituição, o coletivo anônimo, e então se tornar partícipe em diferentes níveis, 

dependendo do grau de heteronomia da sociedade, do movimento de alteração social-

histórica. Desta maneira, a sociedade consegue derivar, orientar e canalizar as pulsões e 

impulsos egóticos e a-sociais para atividades socialmente coerentes numa espécie de 

pensamento diurno mais ou menos lógico. “A instituição impõe à psique o reconhecimento de 

uma realidade comum a todos, regulada, que não obedece simplesmente aos desejos da 

psique.” (CASTORIADIS, 1987, p.43). “O desejo, como tal, não pode ser uma força social; 

para que ele se torne algo desse tipo, é preciso que ele deixe de ser desejo, que se metabolize. 

Se considerarmos o desejo no verdadeiro sentido da palavra, o desejo inconsciente, é evidente 

que é um monstro, anti-social e mesmo a-social.” (CASTORIADIS, 1987, p.108).  

Portanto, pertence à essência do homem a imaginação sempre criadora e o imaginário 

social que, por sua instituição e significações sociais, tornam a pisque capaz de absorver e 

reproduzir o sentido de uma sociedade particular. Por meio da polarização entre psíquico e 

social-histórico surge a capacidade de criação encarnada, de acordo com Castoriadis, nas 

noções de imaginação radical e imaginário instituído. Por meio da linguagem, oferecida como 

condição de acesso ao movimento social-histórico, a psique recebe as significações 

imaginárias sociais que colocam ao mesmo tempo a dimensão lógica e a dimensão 

propriamente imaginária que mantém a sociedade coesa. E isto é obra do coletivo anônimo 

presente cada vez que seres humanos se reúnem e criam a sua própria forma de instituição 

capaz de romper com o fechamento original psíquico pelo uso da linguagem. Pisque e social-

histórico constituem dois polos que, apesar de irredutíveis um ao outro, não podem existir 

separadamente. Grande parte do que compõe o indivíduo, e até o conceito de indivíduo, são 

construções socialmente fabricadas. Mesmo os aspectos mais profundos da psique somente 

são acessíveis quando a linguagem pode descrever seus fenômenos socialmente relevantes. 

Mesmo os sonhos, os delírios psicóticos ou qualquer outra manifestação da psique, eles estão 

povoados por uma infinidade de objetos sociais que localizam o indivíduo nos referenciais 

coletivos aos quais pertence, conscientemente ou não. 

 Isto posto, a possibilidade da adequação do entorno natural, inclusive socialização da 

natureza psíquica, à atividade instauradora, com a presença constante da imaginação recriando 

sempre os pressupostos do real, permite que o mundo social institua-se não somente enquanto 

realidade em geral, mas como realidade da sociedade particular. “A imaginação radical não é, 

portanto, receptiva ou passiva relativamente ao que se manifesta, mas ela é limitada de uma 
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maneira sui generis relativamente ao existente físico.” (CASTORIADIS, 2007b, p.488). Com 

base naquilo que o teukhein estabeleceu, o legein classifica a possibilidade ou a 

impossibilidade de algo pertencer ao ser da sociedade. Por conseguinte, sociedade e 

indivíduos adentram em representações pré-construídas que dividem os fenômenos possíveis 

e impossíveis de acordo com a noção particular de realidade oferecida por cada sociedade que 

é determinada sempre pela instituição imaginária. Como o teukhein aplica a noção de 

determinidade ao todo representável e o estende até o ponto de estabelecer um domínio que 

permita classificar aquilo que não faz sentido como desprovido de pertinência, algo não 

imediatamente reconhecível para a sociedade, a tarefa criativa da imaginação radical 

pressupõe o domínio do social instituído e os meios que ele fornece para a modificação da 

instituição ou estabelecimento de outra sociedade. Desta maneira, o substrato conídico 

fornece o ponto de apoio para a instituição das significações, mas não é verdadeiro considerar 

os limites desta lógica condição necessária e suficiente para a criação social uma vez que, em 

última instância, somente o imaginário social é capaz de definir os fenômenos em reais ou 

impossíveis (CASTORIADIS, 2007, p.268). No entanto, por mais heterônoma que uma 

sociedade seja, a instituição não pode se apartar integralmente de certas dimensões da 

realidade, mais especificamente a correção de seus enunciados em relação ao princípio da 

realidade (CASTORIADIS, 2007b, p.331). 

 No processo de construção social, não há livre escolha total quanto ao conjunto de 

técnicas utilizadas, mesmo na hipótese de revolução radical, a sociedade não pode colocar em 

julgamento todo o manejo de sua tecnologia. “Por isso ela se encontraria de início 

condicionada e limitada pela própria tecnologia que quereria transformar” (CASTORIADIS, 

1997, p.311). Do mesmo modo que afirmar a neutralidade da técnica como se esta pudesse ser 

pensada fora das suas relações imediatas e mediatas com a sociedade particular, como se isto 

fosse possível somente levando em conta o fazer eficaz das atividades produtivas. No 

processo de manejo destas atividades, eficácia e valor não são separáveis segundo os métodos 

de conceituação clássicos porque a técnica não é simplesmente instrumento ou causa, mas 

componente da dimensão elementar do teukhein. “O trabalho dos homens indica por todos os 

lados, nos seus objetos, nos seus fins, nas suas modalidades, nos seus instrumentos uma 

maneira cada vez específica de captar o mundo, de definir-se como necessidade, de se 

estabelecer em relação aos outros seres humanos.” (CASTORIADIS, 2007, p.178). Também é 

óbvio que a sociedade se define como aquilo cuja existência pode ser questionada pela 

ausência ou a escassez de algo cuja satisfação pode ser inclusive imaterial, por exemplo, a 

“santidade” (CASTORIADIS, 2007, p.180). 
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 A técnica opera a divisão do mundo em duas regiões fundamentais para o fazer 

humano, aquela que resiste de qualquer maneira à fabricação e aquela que resiste ao processo 

de transformação social-histórico até certo ponto. “A técnica é criação enquanto utilização 

arbitrária ao mesmo tempo da fatura racional do mundo e dos seus interstícios 

indeterminados.” (CASTORIADIS, 1997, p. 307). Há aquilo que a filosofia metafísica não foi 

capaz de abordar, o fato de que na natureza as propriedades cósmicas dos fenômenos não 

podem determinar a instituição social porque o teukhein no seu desdobramento em tecnologia 

co-determina de maneira decisiva o tipo de abordagem da natureza realizada pela indústria. 

“A indústria não é somente ‘o livro aberto das faculdades humanas’, é também o texto 

interminavelmente continuado da tradução impossível do desejo em objeto realizável.” 

(CASTORIADIS, 1997, p.308). A intangibilidade dos fins últimos humanos torna-se evidente 

quando se amplia o conceito de técnica para abarcar a fantástica criação da divisão do 

trabalho que requer não somente a compreensão dos limites de transformação da natureza 

exterior, também envolve forte atuação sobre o componente da imaginação radical para 

moldar os indivíduos dentro da organização social que permita o desenvolvimento das suas 

forças produtivas. Em cada momento da história humana as necessidades específicas da 

sociedade mudaram para adequar-se ao elemento indeterminado da quebra da mônada 

psíquica que resulta em diferentes representações e significações do desejo. A tecnologia não 

nasce de si mesma nem do progresso automatizado do saber, mas de uma enorme reorientação 

da concepção de saber, da natureza, do homem e de suas relações. Dizer que o 

desenvolvimento social depende do desenvolvimento técnico é um paradoxo contido na 

corrente moderna do materialismo histórico que acaba por atribuir às ideias técnico-científicas 

o motor da história no lugar da ideia de Bem da tradição idealista, reproduzindo a mesma 

interpretação errônea da realidade social-histórica ao desconsiderar o papel da imaginação na 

construção da técnica (CASTORIADIS, 1997, p.316).   

 À vista disso, o legein, tomando-o unicamente na sua função identitária-conjuntista, é 

incoerente e insustentável como sistema que se fecha sobre si mesmo. Por outro lado, o 

teukhein, reduzido unicamente à técnica, desconsidera o fato de que esta serve sempre para 

trazer outra coisa não resultante de suas próprias determinações intrínsecas. De forma mais 

precisa, a produtividade criativa da técnica atende as necessidade sociais sempre 

imaginariamente definidas. Ainda assim, o teukhein apoia-se nos instrumentos já existentes, 

pois a fabricação implica alguma coisa juntada anteriormente com certo objetivo já realizado. 

Castoriadis (2007, p.307) aponta como exemplo desta circularidade a ideia de que o conceito 

de “capital” não é o fator original, primário e irredutível da produção como defendiam os 



 42

economistas burgueses, prova disto são outras sociedades não capitalistas sem qualquer 

significação comparável e igualmente capazes de maximizar os recursos laborativos. Ou 

ainda, a evocação do caráter puramente instrumental dos meios de produção somente é 

possível no imaginário particular das sociedades modernas, momento histórico bastante 

diferente das sociedades antigas ou não-ocidentais marcadas pela simbologia mítica na 

confecção dos instrumentos de construção do entorno humano (CASTORIADIS, 2002, 

p.239). Assim como as coisas, o indivíduo encontra-se nesse círculo tendo em vista que, 

apesar da possibilidade de exercer a autonomia, sua construção pressupõe outros instrumentos 

do mesmo tipo existentes e operantes (CASTORIADIS, 2007, p.308). 

 Como exemplo de estrutura que trabalha explicitamente com as duas dimensões 

constituintes da realidade, a linguagem utiliza o código para manifestar-se na dimensão 

conjuntista-identitária enquanto a língua abarca a atividade da imaginação. Essa relação, no 

seu uso cotidiano ou metafórico, não está presente nada que remeta às categorias de 

substância e atributo, nem se pretende o fechamento absoluto, mas o sentido original dos 

elementos linguísticos adquire seu sentido pleno apenas na operação com a intencionalidade 

voltada para o mundo (SEARLE, 1995). Por isso mesmo, o magma não pode ser 

analiticamente decomposto, pois a organização social nada tem em comum com aquilo que se 

pensa de fechamento na matemática e física, áreas do conhecimento humano com capacidade 

muito limitada de fornecer ferramentas interpretativas para o esclarecimento da “ordem” 

nascida da criação social-histórica. Nenhuma consideração puramente sincrônica da língua 

pode fechar a possibilidade de sua própria transformação mesmo que, inversamente, a criação 

original nascente do uso inovador converta-se em aquisição. A atividade linguística 

demonstra o constante desenvolvimento da instituição social no movimento que só existe no 

fazer instituinte contínuo da sociedade. “É essencial que a língua permaneça a mesma, não 

permanecendo a mesma e reciprocamente” (CASTORIADIS, 2007, p.256).  

Em sociedade tudo é ao mesmo tempo presença inconcebível do que não é mais e 

iminência igualmente inconcebível do que ainda não é. Enquanto manifestação do magma, as 

significações da língua não são elementos de um conjunto submetido à determinidade do 

critério do Ser. “Uma significação é indefinidamente determinável (e este indefinidamente é 

evidentemente essencial) sem que isso signifique que ela é determinada.” (CASTORIADIS, 

2007, p.392). A significação sempre é referida e atribuída provisoriamente à relação 

identitária com outro elemento identitário cuja possibilidade de enumeração de todas as 

consequências da determinidade é impossível de esgotar. “Mas não há sentido próprio, é 

impossível captar e fechar um sentido em sua propriedade; há somente certo uso identitário do 
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sentido.” (CASTORIADIS, 2007, p.392). A dimensão conjuntista-identitária não pode ser 

totalmente isolada sem destruir a linguagem, mesmo no caso em que ela aparente operar 

exclusivamente na dimensão identitária, a passagem à outra dimensão conotativa da língua é 

sempre possível e permanente. Portanto, existe a inseparabilidade lógica e real dos dois 

aspectos da significação, peras, definidade-determinidade-distinção-limitação e ápeiron, 

indefinidade-indeterminidade-indistinção-ilimitação. É essencial que a linguagem forneça 

sempre a possibilidade de tratar as significações no conjunto formado por termos 

determinados, porém, deve estar presente a possibilidade de que novos termos venham a 

emergir frutos da criação social-histórica incessante. “Para além de todo conjunto que 

pudéssemos delas extrair ou nelas construir, as significações não são um conjunto; seu modo 

de ser é outro, é o de um magma.” (CASTORIADIS, 2007, p.399). 

 A linguagem garante o grau necessário de univocidade sem quebrar o número infinito 

de operações combinatórias e criativas. Castoriadis (2007, p.283) define as significações 

“como um feixe indefinido de remissões intermináveis a outra coisa que (o que apareceria 

como imediatamente dito). Estas outras coisas são sempre tanto significações como não-

significações – aquilo a que se referem ou se relacionam as significações.” Portanto, o léxico 

das significações não se fecha sobre si mesmo mas sua potencialidade é universalmente aberta 

para a infinita possibilidade de remissões produzidas pela atividade incessante do magma de 

significações. Assim, a expressão linguística remete para além dos significados linguísticos 

canônicos por meio do feixe aberto de remissões que permite a constante emergência de 

novos aspectos da significação. Enfim, a significação remete às representações dos 

indivíduos, efetivas ou virtuais, que ela suscita, induz, permite, modela. “Sem esta relação não 

há linguagem; a permeabilidade indeterminada e indefinida entre os mundos de 

representações dos indivíduos e os significados linguísticos é condição de existência, de 

funcionamento e de alteração tanto para uns como para outros.” (CASTORIADIS, 2007, 

p.391). 

Diante da impossibilidade de sedimentação eterna do magma, a instituição é forma, 

regra, condição para aquilo que ainda não é, tentativa sempre bem sucedida e possível do 

movimento social-histórico de tornar simultaneamente presentes o instituído e o porvir. “É o 

reconhecimento do fato de que não pode haver coletividade humana sem regras, de um certo 

modo arbitrárias e convencionais. E é preciso dizer, ao contrário, que a linguagem não me 

sujeita, mas me liberta.” (CASTORIADIS, 1987, p.50). Há sempre para a sociedade o ser e o 

não ser inerentes ao discurso, pois a possibilidade de afirmar a existência ou inexistência de 

algo está explicitamente colocada na instituição da sociedade. “E o que não é para a sociedade 
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não é sempre e necessariamente puro não-ser, não-ser absoluto, aquilo que não poderia jamais 

entrar no universo do discurso, ainda que para ser negado.” (CASTORIADIS, 2007, p.274). 

 É evidente que toda significação social, para ser compreendida como tal, deve colocar-

se dentro de regras linguísticas de modo que possa ser dito e compartilhado o seu sentido. 

Para o ser das sociedades a possibilidade de conjuntização dos seus fenômenos internos é 

condição para sua identidade e perpetuação de sua existência. Por isso, “A sociedade como tal 

é uma forma, e cada sociedade dada é uma forma particular e mesmo singular. A forma 

implica a organização, em outras palavras, a ordem (ou, se assim preferir, a 

ordem/desordem)” (CASTORIAIDIS, 2002, p.236). A imaginação radical nada opera se o 

fluxo representativo não se estabiliza em suportes materiais-abstratos fornecidos pela 

linguagem. “A linguagem não é somente instrumento de comunicação entre diferentes 

consciências; ela é fundamento da comunicação da consciência com ela mesma. Mesmo um 

pensamento solipsista, se quisermos evocar esta ficção incoerente, não poderia existir sem a 

linguagem,” (CASTORIADIS, 2007, p.381). Portanto, a linguagem é o legein como 

instituição social-histórica que demonstra a impossibilidade de pensar a consciência numa 

perspectiva puramente egológica que ignore a identidade entre ser e sociedade.  Contudo, 

diante da possibilidade infinita de criação imaginária, a tentativa de minuciosa redução do 

imaginário ao seu plano conjuntizável leva a construção de complexas estruturas, muito úteis 

em desvelar aspectos novos do mundo, mas fadadas ao fracasso na tentativa de explicação do 

fechamento pleno, como é o caso da análise Economia Política. Esta ciência tentou derivar 

explicações de significações a partir de não-significações ou reduziu toda potência criadora do 

social-histórico às diversas combinações de um pequeno número de significações que julgava 

pertencer à natureza da humanidade. Esta dificuldade reside na essência dinâmica do magma 

imaginário e nos seus diferentes modos de emergência nas mais variadas regiões do ser social 

(CASTORIADIS, 2007, p.388). Para Castoriadis (2007, p.389) a lógica identitária revela por 

meio de corte no magma os termos, os elementos distintos e definidos, transforma a operação 

de remissão em relação, organiza as relações de determinidade, diferencia entidades de suas 

propriedades e, por fim, constitui os conjuntos e as classes de coisas. “No seu existir material-

abstrato, enquanto código ou sistema de código de significantes, a linguagem é o primeiro e 

único verdadeiro conjunto que jamais existiu, o único conjunto ‘ real’ e não simplesmente 

‘formal’.” (CASTORIADIS, 2007, p.279).  

 As investigações sobre tempo, linguagem e técnica consolidam a ideia da ordem 

social-histórica instaurada por diferentes formas compondo a cada vez novo eidos da 

sociedade. “Cada um destes percursos conduz ao outro absolutamente; cada um está, por todo 
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lado, densamente no outro. E sua relação não pode ser denominada nem antinomia, nem 

complementariedade, nem circularidade; ela é o que é, modelo de si mesma, pensável a partir 

de si mesma.” (CASTORIADIS, 2007, p.383). Isso atesta a ausência de leis ou procedimentos 

com os quais certa sociedade possa produzir outra porque a criação histórica não está inscrita 

somente dentro da complexa teia de condições parciais, mesmo que a nova forma da 

sociedade seja uma “continuação”, ou melhor, absorção do instituído por algo em vias de 

consolidar sua função instituinte. “Em poucas palavras: o antigo entra no novo com a 

significação que o novo lhe dá, e não poderia entrar nele de outra maneira” (CASTORIADIS, 

2002, p.246). Portanto, sociedade é intrinsicamente história, auto-alteração que não opõe a 

sociedade instituinte como independente da sociedade instituída, do contrário, o imaginário 

radical não poderia fazer o ser como social-histórico enquanto passagem do que é para o que 

está por ser. Conforme Castoriadis (2007b, p.438) “O imaginário radical é o que faz ser a 

alteridade – e, aqui também, toda alteridade só pode ser comportando uma dimensão do 

mesmo, do conídico e ‘repetindo-se’ em certos aspectos, o que quer dizer: durando como 

forma.” A dimensão social e histórica não constitui um plano de fundo sobre o qual o 

movimento da sociedade desdobra-se, pois o espaço-tempo de toda realidade é produto da 

instituição social. 

  Em geral a auto-instituição é ocultada pela tendência do poder instituinte em fomentar 

a alienação ou heteronomia que significa ocultação do ser social como temporalidade 

essencial colocando a origem da sociedade em seres sobrenaturais, razão, leis da história, etc. 

É desta tendência da homogeneidade do ser que a ontologia unitária alimenta seu arcabouço 

teórico. “De fato, ele necessariamente acarreta a postulação de uma origem extra-social da 

instituição (e da significação) e, portanto, a ocultação da auto-instituição da sociedade, o 

encobrimento pela humanidade de seu próprio ser como autocriação.” (CASTORIADIS, 

1987, p.393) Esta automatização do momento imaginário exprime-se na materialidade da vida 

social que não reconhece no seu fazer a fonte da própria instituição. Uma vez enraizada a 

heteronomia, a instituição automatiza-se em uma lógica que passa a ditar as próprias 

finalidades. “As evidências se invertem; o que podia ser visto ‘no início’ como um conjunto 

de instituições a serviço da sociedade, transforma-se numa sociedade a serviço das 

instituições” (CASTORIADIS, 2007, p.133). Tanto em sociedades profundamente divididas 

em classes como naquelas que não ocorre tal segregação entre os indivíduos, a alienação 

sempre atua no encobrimento da origem da instituição, na tendência de naturalizar processos 

iniciados pelo trabalho e fabricação humana.  A heteronomia manifesta-se no fato de que os 

indivíduos acreditam necessariamente que as leis e a instituição da sociedade não são obra do 
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coletivo anônimo, mas vontades outorgadas de uma vez por todas por outrem: os espíritos, os 

ancestrais, os deuses (CASTORIADIS, 1987. p.39). Na gigantesca maioria das sociedades, e 

isso vale tanto para as sociedades históricas quanto para as sociedades religiosas, a própria 

instituição afirma-se como obra não humana. Por outro lado, os indivíduos são educados, 

treinados, fabricados de tal maneira que são completamente reabsorvidos pela instituição da 

sociedade (CASTORIADIS, 2004, p.161). 

 Os indivíduos antropologicamente formatados interiorizam a instituição a tal ponto 

que não dispõem de meios psíquicos e sociais para colocar em questão os diferentes aspectos 

do ser-assim. Desse modo, a sociedade aliena-se de seu próprio produto que é a instituição. 

Nas sociedades heterônomas os indivíduos não sabem que são livres para criar suas próprias 

condições de convivência. “Elas confundem o fato de que não pode haver sociedade (nem 

vida humana) sem instituição e sem leis com a ideia de que deve haver uma fonte 

transcendente garantindo as instituições.” (CASTORIADIS, 1987, p.40). Quase todas as 

sociedades se instituíram por intermédio do fechamento ao criarem para si um nicho 

metafísico de sentido que encobre o fato da auto-instituição ao imputá-la a alguma fonte além 

do social. Castoriadis (2004, p.258) estabelece as características elementares das sociedades 

heterônomas: Primeiramente, necessidade ou exigência de uma fundação e de uma garantia 

extra-social da instituição; e a necessidade ou exigência de tornar impossível qualquer 

questionamento da instituição acerca dos fundamentos últimos que transcendem a capacidade 

humana de compreensão. É preciso lembrar também os limites do fechamento da sociedade 

que não engloba tudo porque há sempre algo resistente ao seu sentido próprio enquanto 

possibilidade de criação do ser no caos. “Logo, de um lado, a quase-reflexividade objetiva da 

linguagem; do outro, a revolta perpétua da psique contra a ordem social que lhe é imposta. Há 

assim, virtualmente, uma reflexividade e uma interrogação por toda parte onde há humanos 

tais como os conhecemos.” (CASTORIADIS, 2007b, p.64). Apesar de em todas as sociedades 

ocorrer o esforço perene de transformação do aspecto caótico do ser em sentido 

compartilhado coletivamente, a existência de uma dimensão criadora de sentido também 

oferece resistência a formatação completa da sociedade particular. Isso se dá porque a 

instituição da sociedade não pode encobrir totalmente o Caos, nem do ponto de vista dos 

indivíduos nem da tentativa de suprimir o acaso em todos os seus detalhes sociais e históricos 

(CASTORIADIS, 1987, p.386). 

 A heteronomia da sociedade visa não apenas à organização da sociedade, mas procura 

dar uma significação específica ao ser, ao mundo e à sociedade que seja a mesma significação 

para sempre. Ela mascara o Caos em que consiste a própria sociedade e que sempre invade a 
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suposta imanência da sua manifestação no novo irredutível da alteridade radical que é 

simultânea destruição e criação ontológica. O pensamento metafísico sempre ignorou a 

imaginação radical pela supressão do tempo, da idealidade como conservação atemporal, da 

dialética enquanto ultrapassagem cumulativa e recuperação integral do devir no Absoluto. Por 

isso, “destruível” e “perecível” tem sido para a filosofia herdada sinônimos de ilusão, ou 

então, simples decomposições e recomposições de coletivos, por trás do qual situaria o 

permanente ou o atemporal sob a forma de constituintes últimos inalteráveis ou leis ideais 

(CASTORIADIS, 1987, p.395). 

  

 

 



2   O PROJETO DE AUTONOMIA 

 

2.1 O NASCIMENTO DEMOCRÁTICO E FILOSÓFICO DA AUTONOMIA 

  

O Projeto de autonomia surge na civilização ocidental a partir da criação democrática 

ateniense e de sua relação simbiótica com a atividade filosófica. “Quando se fala da criação 

grega, trata-se do período que vai de Homero e do fim dos ‘tempos obscuros’ até o final do 

século V – os trágicos, Tucídides, Sócrates. Com a derrota de Atenas em 404 a.C. a história 

dessa criação está terminada.” (CASTORIADIS, 2007b, p.370). Todas as fulgurações e 

grandes momentos da emancipação humana foram direta ou indiretamente influenciados pelo 

imaginário político forjado por Péricles (495/492 a.C. - 429 a.C.) e seus contemporâneos que 

consolidaram a tendência da distribuição horizontal do poder entre cidadãos reunidos no 

centro dos negócios citadinos, a ágora. Também cabe destacar o importante papel das 

reformas de Clístenes (565 a.C. - 492 a.C.) que permitiram o incremento participativo dos 

cidadãos nas funções legislativas da polis que não estavam mais atreladas ao critério de renda 

nem à função profissional ocupada na economia da cidade. Essa maneira de conduzir os 

negócios públicos resultava do objetivo de assegurar ao povo os recursos para viver com 

dignidade e praticar livremente o exercício do discurso. A supressão das antigas tribos 

substituídas por novas nas quais todos os homens tinham acesso e eram iguais ocorreu de 

forma semelhante em Cirene, Sícion, Eléia, Esparta e, provavelmente, em muitas outras 

cidades gregas.  Esses homens instauraram a polis democrática por meio de um mundo 

politicamente organizado em que cada homem livre poderia se inserir pelo uso da ação e do 

discurso para além dos diferentes estatutos sociais, familiares, territoriais, religiosos que 

separavam os indivíduos em antigas solidariedades e dependências tradicionais. “Nosso 

questionamento político é, ipso facto, uma continuação da atitude grega, ainda que, em mais 

de um importante ponto de vista, nós certamente a tenhamos ultrapassado e ainda tentemos 

ultrapassá-la.” (CASTORIADIS, 1987, p.278). 

Para compreender a extraordinária criação dos gregos antigos é preciso passar por 

cima dos ressentimentos de Platão, e da influência que este exerceu sobre a visão filosófica 

unitária acerca do mundo antigo, pesquisar nas verdadeiras fontes do apogeu do espírito 

democrático: poetas trágicos, historiadores (principalmente Heródoto e Tucídides), bem 

como, recuperar o sentido da instituição e prática da vida coletiva autônoma conduzida pelos 
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filósofos e homens de ação. “Na verdade, é difícil e até mesmo enganoso falar de política e de 

seus princípios sem recorrer em alguma medida às experiências da antiguidade grega e 

romana, e nisso pela simples razão de que nunca, seja antes ou depois, os homens tiveram em 

tão alta consideração a atividade política.” (ARENDT, 2005, p.201). A partir do esforço 

coletivo grego surgem as questões fundamentais que servem de meio e de fim para a 

instituição social-histórica autônoma: quem é o sujeito da autonomia? Quais os limites da 

ação? Qual o objeto da autoinstituição autônoma? (CASTORIADIS, 1987, p.303). “Assim, 

podemos definir a política como atividade explícita e lúcida concernente à instauração das 

instituições desejáveis, e a democracia como o regime de autoinstituição explícita e lúcida, na 

medida do possível, das instituições sociais que dependem de uma atividade coletiva 

explícita.” (CASTORIADIS, 2002, p.260). 

De Sólon (638 a.C. – 558 a.C.) a Clístenes, a cidade adquire, no decorrer do período 

democrático grego, a forma de um cosmo circular, centrado na ágora, a praça pública onde 

todos os cidadãos, obedecendo e comandando alternadamente, podem ocupar e ceder todas as 

posições simétricas do espaço cívico (VERNANT, 1990, p.480). Desde Heródoto (1985, III, 

80-2) a fundação da liberdade como fenômeno original da política foi entendida como uma 

forma de organização social em que os cidadãos vivem juntos na condição de não domínio, 

sem divisão entre dominantes e dominados. Todos os atenienses passaram desde essa época a 

fazer parte da assembléia do povo que não era composta apenas de eupátridas e até mesmo os 

arcontes poderiam ser nomeados fora da antiga casta sacerdotal. Realizada essa reforma em 

todas as cidades, pode-se afirmar que o antigo molde da velha sociedade está destruído e que 

se forma outro corpo social. Essa mudança nas categorias sociais que a antiga religião 

hereditária havia estabelecido, e que declarava imutáveis, marca o fim do regime religioso da 

cidade e o início da vida democrática na Grécia Antiga que revolucionou todas as antigas 

regras da cidade. Sufrágios, magistraturas, sacerdócios, direção da sociedade, tudo isso o 

eupátrida passou a dividir com o restante dos homens, independente da origem familiar. Na 

nova constituição não eram tidos em nenhuma consideração os direitos de nascimento, 

mesmo que ainda existissem classes distinguiam-se senão pela riqueza. Deste modo, de Sólon 

a Clístenes, os conflitos que dividem a cidade exprimem-se em outros termos, desdobram-se 

em outro contexto quando ocorre a passagem do domínio do oîkos para o da polis, do domínio 

da economia da casa ao das instituições. 

 A sociedade ateniense inicia a interrogação lúcida sobre seu próprio processo de 

instituição e também acerca do valor das produções sociais e culturais advindas de outros 

povos. Rompida a completa clausura (clôture) e o fechamento na referência à criação extra- 
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social, típica das sociedades heterônomas, a avaliação sobre o certo e o errado ultrapassa as 

motivações afetivas no momento em que a imparcialidade, o conhecimento e a compreensão 

constituem a pedra angular do logos. Até mesmo o reconhecimento da alteridade de outras 

sociedades é produto da instauração do regime democrático que permitiu, com destaque para 

a historiografia de Tucídides (460 a.C. - 400 a.C.), a edificação de um conhecimento público 

sobre o fazer humano dentro e fora da instituição ateniense. Ele desejava construir uma 

história que saísse do mero relato de eventos e heróis e penetrasse na esfera da ação política 

pela aplicação de um discurso eficaz diante da autotransformação consciente da sociedade 

grega. “O verdadeiro interesse pelos outros nasceu com os gregos, e não passa de um dos 

aspectos da atitude crítica e interrogadora que eles mantinham ante suas próprias instituições. 

Em outras palavras, ele se inscreve no movimento democrático e filosófico criado pelos 

gregos.” (CASTORIADIS, 1987, p.279). Bem antes, Homero já inaugurava a imparcialidade 

na historiografia quando decide louvar os feitos dos troianos tanto quanto aqueles realizados 

pelos aqueus e quando glorifica Heitor da mesma maneira que atesta a grandeza de Aquiles. 

“Ao escrever um poema no quadro geral da guerra de Tróia, o que implica na vitória dos 

gregos, poema no qual não esconde o seu patriotismo helênico, Homero vem a escolher 

Heitor o chefe dos inimigos para encarnar a mais alta nobreza humana que pode conceber.” 

(BONNARD, 2007, p.48). Tal atitude quanto aos acontecimentos é preservada por Heródoto e 

caracteriza a essência do registro histórico da Grécia Antiga. “Não apenas deixa para trás o 

interesse comum no próprio lado e no próprio povo mas descarta também a alternativa de 

vitória ou derrota e não permite que ela interfira com o que é julgado digno de louvor 

imortalizante.” (ARENDT, 2005, p.81). Ao escrever História Heródoto propõe celebrar os 

feitos dos Gregos e dos Persas, e desenvolver os motivos que haviam levado estes povos a 

entrarem em guerra. A cultura Persa até então era pouco conhecida dos Gregos, foi necessário 

fazê-los conhecer esta nação, contra a qual haviam lutado com tanto sacrifício e heroísmo. 

Para chegar a este fim, Heródoto pesquisou a história deste povo até sua origem, até o período 

de julgo do povo Medo. Com isso, para dar aos leitores a idéia clara e bem nítida das 

motivações persas, apresentou um vislumbre rápido da história do povo Medo e de outros 

povos, estendendo o campo de abrangência do historiador até aspectos nunca antes revelados 

dos inimigos para compreender, num esforço de alteridade inédito, as causas do imperialismo 

persa. 

Conseqüentemente, surge a noção de universalidade que em nada tem relação com o 

racionalismo unitário por se tratar de construção da imaginação criadora que apresenta a 

significação de outras sociedades ao pensamento reflexivo conduzido pelo seu imaginário 
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particular. Isso porque, mesmo analisando as outras sociedades por suas próprias demandas, o 

pensamento filosófico autônomo tende a considerá-las igualmente partícipes da criação 

social-histórica que não se restringe a qualquer visão hierarquizada da physis orientada por 

algum telos. “A filosofia nasce consubstancialmente com a ideia de um logon didonai 

universal, de uma busca pela verdade e de um questionamento daquilo que está presente como 

representação, e que não tem limites de raça, língua, comunidade política.” (CASTORIADIS, 

2002, p.222). Desta maneira, aspectos delimitados de regimes teocráticos ou mesmo tirânicos 

poderiam ser apreciados no debate público ateniense desde que essas contribuições pontuais 

fossem harmônicas com as exigências da vida democrática. “Pois tal atitude é a própria ideia 

de julgar e escolher; mas também que, antes de qualquer julgamento ou escolha de 

‘conteúdos’, nós julgamos já assertivamente e já escolhemos, sob este aspecto, esta tradição e 

esta história. Pois tal atividade e a própria ideia de julgar são greco-ocidentais.” 

(CASTORIADIS, 1987, p.284).  

A partir dos gregos antigos, com a instauração da dúvida sobre os fundamentos 

primeiros do fazer humano, o modo de abordar o fazer social mudará drasticamente. Se antes, 

mesmo a técnica sequer era revelada como instância constitutiva da humanidade, fortemente 

refém da interpretação cosmológica, com a atividade filosófica o projeto de autonomia 

questiona o fechamento e força-o ao ponto de estender a interrogação para as demais 

sociedades heterônomas e perguntar sobre o ser-assim de cada uma delas. Por meio dessa 

expansão as sociedades autônomas defrontam-se com a tarefa de erradicar a instituição 

heterônoma onde quer que se manifeste, elevando a luta pela autonomia a todos os povos.  “A 

própria história do mundo grego-ocidental pode ser interpretada como a história da luta entre 

a autonomia e a heteronomia.” (CASTORIADIS, 1987, p.284). Por suas viagens e 

conhecimento histórico os gregos sabiam perfeitamente da originalidade da instituição que 

criaram e da importância da defesa deste precioso tesouro contra qualquer tipo de ameaça à 

forma democrática da sociedade. “Sabeis ser escravo, mas nunca experimentastes a liberdade, 

ignorando, por conseguinte, as suas doçuras. Se já a tivésseis algum dia conhecido, estimular-

nos-íeis a lutar por ela, não somente com lanças, mas até com machados.” 

(HERÓDOTO,1985, Livro VI: 135)  Assim, diante do desafio de confirmar a superioridade 

heroica dos cidadãos forjados nos valores democráticos perante os bárbaros, os gregos 

iniciam a fase imperialista de sua história com notável sucesso. “Não se evidencia caso 

isolado, e sim na maioria dos casos, que a igualdade é instituição excelente; governados por 

tiranos, os atenienses não eram superiores na guerra a qualquer dos povos seus vizinhos, mas 

libertos dos tiranos eles assumiram o primeiro lugar.” (HERÓDOTO, 1985, Livro V: 78). A 
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manutenção dos valores democráticos e sua universalização tornam-se as tarefas primordiais 

desse momento histórico da civilização grega, existe a invocação de um princípio de 

identidade social não mais relacionado aos dogmas religiosos, somente a liberdade pode 

confeccionar homens capazes de reconhecerem no relacionamento mútuo a base da dignidade 

política que tem precedência sobre qualquer outra coisa. “Não há, para nós, meio termo entre 

a liberdade e a escravidão. Lutando pela liberdade, sofrereis no presente, suportando os 

trabalhos e as fadigas da guerra; mas, vencidos os vossos inimigos, podereis gozar da 

condição de homens livres. (HERÓDOTO, 1985, Livro VI: 11). 

 Na Grécia Antiga, a instituição da sociedade de forma coletiva e explícita é fruto do 

esforço do discurso persuasivo oferecido pela filosofia que permite a criação inédita das 

faculdades de julgar e escolher as leis oriundas da deliberação sem apelar para a herança dos 

ancestrais, deuses ou qualquer entidade metafísica (CASTORIADIS, 1987, p.299). Mesmo na 

hipótese da existência dos deuses, os gregos acreditavam que os mortais não deveriam nutrir 

qualquer expectativa de reconhecimento por seres desigualmente inseridos no cosmos. “Nada 

tendo e esperar de uma vida após a morte, nem de um Deus protetor e benevolente, o homem 

se descobre livre para agir e pensar neste mundo.” (CASTORIADIS, 1987, p.301). A natureza 

é apreendida por intermédio de noções positivas, gerais e abstratas: a água, o não-limitado 

(áperion). “No lugar das antigas cosmogonias associadas a rituais reais e a mitos de 

soberania, um pensamento novo procura estabelecer a ordem do mundo em relações de 

simetria, de equilíbrio, de igualdade entre os diversos elementos que compõe o cosmos.” 

(VERNANT, 2002). A noção de uma ordem cósmica não repousa mais na vontade de um 

deus soberano, em sua basiléia, mas numa lei da justiça (díke), numa regra de repartição 

(nomos) que implica na ordem igualitária para todos os elementos constitutivos do mundo, de 

modo que ninguém possa dominar os outros ou sobre eles levar vantagem (VERNANT, 1990, 

p.480). O exercício da prática política desenvolve-se sem a participação da religião, tendo por 

postulado básico a busca pela vida justa entre homens livres e iguais, concomitantemente, a 

filosofia procura estabelecer até que ponto a verdade é compartilhável dentro de uma 

construção autônoma da linguagem e quais instrumentos são necessários para chegar ao 

fundamento do discurso. 

O pensamento da Grécia democrática caracterizou-se por um lado pela rejeição da 

explicação dos fenômenos pelo sobrenatural extra-social, por outro lado, pela ruptura da 

lógica da ambivalência do discurso de coerência interna, rigorosamente delimitado pelo 

conceito com estrita observância do princípio da identidade (VERNANT, 1990, p.473). A 

questão da verdade só pode surgir a partir do momento em que o questionamento remete-se 
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tanto ao uso canônico dos termos quanto às regras de sua constituição ou combinação e, 

sobretudo, aos critérios últimos que governam a postulação da realidade pública 

(CASTORIADIS, 2007b, p.295). Somente é possível a investigação filosófica porque o 

universo não é totalmente ordenado, pois se o fosse não haveria a necessidade da reflexão, 

apenas um sistema de saber único e definitivo. Em contrapartida, se o mundo fosse puro e 

simples caos não haveria nenhuma possibilidade de pensá-lo (CASTORIADIS, 1987, p.302). 

“Khaos e kosmos: o caos exclui o Saber absoluto, o kosmos permite um certo saber sobre o 

mundo, dado que nele reina seja como for uma certa ordem. Mas caos é também, conforme 

mencionei, a ausência de significação do ponto de vista humano.” (CASTORIADIS, 2007b, 

p.368). Está posto por Anaximandro que o elemento do ser é o ápeiron, o indeterminado, o 

indefinido, enquanto que a forma, a existência particular e determinada dos seres é a adikia, 

injustiça, que é o sinônimo de hubris. Tudo que nasce tende ao perecimento, à destruição, 

deve pagar o preço da injustiça que é o simples fato de vir à existência. “É por isso que os 

seres particulares devem fazer-se mutualmente justiça e reparar sua injustiça através de sua 

corrupção e desaparecimento. Existe uma ligação estreita, embora implícita, entre estes dois 

pares de oposições: chaos / cosmos e hubris / diké.” (CASTORIADIS, 1987, p.301). Portanto, 

não existe conhecimento seguro e total da sociedade porque a atividade política prova por sua 

potencialidade de criação infinita a inexistência de uma epistéme capaz de substituir a doxa de 

todos os cidadãos por um conhecimento único dos assuntos públicos. O que funda a 

experiência política dos gregos é a construção do nomos que eles mesmos escolheram e 

estabeleceram por meio da capacidade de discorrem uns com os outros e agirem na realização 

de laços comuns. Assim, a ruptura do fechamento é a abertura da interrogação ilimitada que 

não se interrompe diante de um postulado que não poderia jamais ser posto em causa, 

diferente da leitura de textos sagrados delimitados por um último dado indiscutível fornecido 

a partir de fora da sociedade (CASTORIADIS, 2002, p.186). “Resta acrescentar que esta 

auto-instituição é um movimento incessante, que ela não visa a uma ‘sociedade perfeita’ 

(expressão destituída de sentido), mas uma sociedade tão livre e justa o quanto possível.” 

(CASTORIADIS, 2002, p.261). Os gregos são aqueles que recusam que alguém lhes diga o 

que devem pensar e por isso colocaram a questão do que é necessário pensar e fazer para 

aumentar a igualdade e liberdade, base do princípio de ação da democracia (CASTORIADIS, 

2007b, p.317). Com a criação da polis democrática a ordem política destacou-se da 

organização cósmica, aparece como instituição humana que é o objeto de uma indagação 

inquietante que não se restringe ao debate teórico, mas na solução de conflitos concretos que 
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sem o uso do discurso persuasivo ameaçou diversas vezes a permanência do mundo social-

histórico grego (VERNANT, 1990, p.463). 

 A essência da vida política da Grécia Antiga consiste no processo histórico guiado 

pelo projeto de autonomia que desenrolou na luta ininterrupta por mudanças nas mais diversas 

instituições políticas, no sentido estrito e mais além, com a finalidade de tornar sempre mais 

claro e lúcido o processo de autocriação social. “É bem verdade que este movimento se apoia 

sobre instituições determinadas, e é facilitado, ao mesmo tempo, por essas instituições, assim 

como pelo conhecimento, difundidas na coletividade, de que nossas leis foram feitas por nós e 

de que podemos mudá-las.” (CASTORIADIS, 2002, p.216). Na democracia a sociedade 

questiona a todo o momento sobre a concepção do que é justiça, equidade e liberdade que 

visam à instituição explícita global da atividade lúcida de criação social-histórica. As 

representações tradicionais são cada vez mais radicalmente rejeitadas e a consciência de si do 

homem amplia-se e aprofunda-se. “As poleis, ou pelo menos Atenas (sobre a qual a nossa 

informação é menos lacunar), não param de pôr em questão a sua instituição; o demos 

continua a modificar as regras que conformam a sua vida.” (CASTORIADIS, 1987, p.303). O 

coletivo de cidadãos rege-se por suas próprias leis que criam a jurisdição independente 

(autodikos) e governa-se a si mesmo (autotélés) pela instauração da igualdade política de 

todos os homens livres (TUCÍDEDES, 2013). O direito e dever de ser tratado como cidadão 

não repousava apenas no reconhecimento formal da inserção na coletividade, mas na ampla 

participação nas atividades cívicas, indo desde a recompensa com honrarias aos herois ou com 

retribuição pecuniária para aqueles que ocupavam cargos administrativos, até a punição pela 

perda dos direitos políticos para o cidadão de Atenas que se recusava a tomar parte nas lutas 

civis (ARISTÓTELES, 2003).  Na ecclèsia, auxiliada pela boulé (conselho), todos os 

cidadãos tinham o direito de tomar a palavra (isègoria) e suas demandas eram igualmente 

apreciadas (isopsèphia) desde que falassem com o objetivo de construir a verdade pública 

(parrhèsia). Também era importante o papel dos tribunais formados pelo júri escolhido por 

sorteio que dispensavam juízes profissionais e doutores da lei. Por isso, a palavra do 

especialista não goza de nenhum estatuto especial prévio ao debate coletivo. “O bom juiz de 

um especialista não é outro especialista, mas o usuário: o soldado (e não o ferreiro) quanto à 

espada, o cavaleiro (e não seleiro) quanto à sela. E, naturalmente, quanto a todos os assuntos 

públicos, o usuário – e, portanto, o melhor juiz – só pode ser a própria polis.” 

(CASTORIADIS, 1987, p.306). Na Grécia Antiga, não existiam peritos no domínio da 

política porque o domínio da doxa inviabiliza a existência de uma epistéme ou técnica 

política.  Tarefas especializadas e rotineiras da administração pública eram atribuídas sem 
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nenhum obstáculo aos escravos capazes de exercê-las, obviamente, com a supervisão de 

cidadãos eleitos por sorteio. A ideia era trazer as pessoas para os assuntos públicos sem que se 

tornasse um fardo para o exercício da verdadeira vocação da democracia grega: o uso da 

palavra para conduzir os negócios da cidade. Para tanto, foi necessário erigir um espaço social 

propriamente político apoiando-se em elementos sociais, econômicos e geográficos sem estar 

determinada por estes, com a articulação das diversas categorias sociais por meio de 

imperativos estritamente políticos tais como a igualdade na repartição do poder e unidade do 

corpo político (CASTORIADIS, 1987, p.309). Portanto, existe a compreensão da importância 

das condições econômicas para a participação democrática. “Por todas essas disposições, e 

outras ainda, a democracia ateniense constituiu um regime de democracia integral, um 

governo ao mesmo tempo pelo povo e para o povo, a realização democrática mais completa 

que o mundo antigo conheceu.” (BONNARD, 2007, p.188). A emergência da democracia 

significa que as decisões sobre o destino da coletividade deixam de ser assunto privado do rei 

ou dos especialistas e passa às mãos da comunidade como um todo que examina a instituição 

social por meio do discurso político. “Protágoras diz exatamente o contrário do que Platão 

passará a vida a tentar demonstrar: que não há épistemé, saber certo e seguro em política, nem 

techné, política pertencente a especialistas. Em política há sempre a doxa, a opinião, e esta 

doxa é igualmente e equitativamente partilhada entre todos.” (CASTORIADIS, 2002, p.221). 

 A emergência do projeto de autonomia na Grécia Antiga só foi possível porque houve 

antes de tudo a separação rigorosa entre religião e política que retirou toda a possibilidade de 

explicação dos fenômenos físicos e sociais pela vontade de alguma divindade ou possibilidade 

de recompensa após a morte. “Pois viver livremente implica que se saiba de antemão que no 

momento da morte não há nada a esperar e que, de certa maneira, tudo o que se fez não tem 

nenhum sentido, exceto precisamente este: ter se permitido viver livre.” (CASTORIADIS, 

2007b, p.173) O mito e as lendas do passado passam por reinterpretação para adequá-las à 

nova realidade político-social, e com o passar do tempo a localização das verdades é 

totalmente transposta submetendo a intepretação das antigas significações mitológicas às 

normas emanadas da coletividade. Assim, o primeiro sorteio político é realizado entre Zeus, 

Poseidon e Hades para dividir os domínios antes pertencentes aos Titãs. “E se Zeus é o senhor 

do universo, ele só é por acaso, porque foi sorteado com o céu.” (CASTORIADIS, 2002, 

p.213). Sófocles sequer considera qualquer tipo de semelhança entre o fazer dos Deuses e dos 

homens, pois estes criam por eles mesmos as capacidade e potencialidades características da 

autocriação que se define como a combinação entre a ação prático-poiética e a criação do 

nomos pela coletividade. “Os homens nada tomaram aos deuses, e nenhum deus lhes deu o 
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que quer que fosse.” (CASTORIADIS, 2004, p.34). Protágoras disse: “No que é dos deuses, 

nada posso saber; nem como eles são, nem se são ou não são, nem o aspecto que podem ter.” 

(CASTORIADIS, 2004, p.45). Como visto, a experiência grega traz a importante novidade da 

promulgação das leis atrelada estreitamente aos negócios humanos. As normas já não eram 

reveladas divinamente e tornou-se desnecessário invocar a vontade dos deuses para deliberar 

sobre as melhores opiniões. Basta ler as comédias de Aristófanes (As Nuvens, por exemplo) 

para atestar a irreverência que se permitia para com os tribunais e a eloqüência. 

Eliminada a significação imaginária de um fundamento transcendente da lei surge o 

problema da autolimitação. Da mesma maneira que a sociedade autônoma perpetua 

indefinidamente a pergunta sobre seu fundamento, as projeções para o futuro são igualmente 

inacabadas, o que produz sempre um conhecimento provisório para indivíduos que agem 

numa coletividade em constante mudança. “A democracia é o regime da autolimitação; 

portanto, é também o regime do risco histórico – outro modo de dizer que é o regime da 

liberdade, e um regime trágico. O que é ilustrado pelo destino da democracia ateniense: a 

queda de Atenas foi resultado da hubris dos atenienses.” (CASTORIADIS, 1987, p.313).  O 

teatro grego criou a tragédia exatamente para ajudar os cidadãos com o aspecto 

essencialmente indeterminado da política, mostrando que os homens não são senhores 

absoluto das consequências dos seus atos, principalmente daqueles que são limitados pela 

mortalidade do ser humano inserido num mundo democrático em que nem sempre a 

conciliação das doxai é possível. “A dimensão política da tragédia decorre antes de mais nada 

e acima de tudo de sua base ontológica. O que a tragédia traz à vista de todos – não 

‘discursivamente’ mas por apresentação – é que o Ser é Caos.” (CASTORIADIS, 1987, 

p.316). Por isso, no conflito trágico a luta travada consiste em vencer a força da desmedida, 

provar que a fatalidade da moira (Destino) pode ser compreendida e dominada com o esforço 

da autolimitação.  

 E este aspecto da dificuldade presente na indeterminação fundamental da sociedade 

autônoma está bem exposto na profunda análise realizada por Castoriadis (2004) sobre a 

tragédia Antígona de Sófocles. Algumas interpretações mais superficiais colocam uma 

Antígona vítima inocente do tirano Creonte; outras enxergam a contradição entre moral e 

autoridade do estado; também existe a versão hegeliana de que se trata do conflito da família 

com a lei e a política. Desde que Hegel pretendeu encontrar em Antígona o conflito objetivo 

entre Estado e família, reiteradamente surgiram interpretações semelhantes. “Contrariamente 

à maioria das interpretações, não se trata de uma oposição entre ‘privado’ ou a piedade e o 

‘público’ ou a política: obedecer às leis divinas é também uma lei da cidade, obedecer às leis 
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da cidade é também uma imposição divina.” (CASTORIADIS, 2002, p.249). A verdade é que 

faltou aos protagonistas da tragédia a autolimitação indispensável para controlar a húbris, o 

que os fez se fecharem dentro de suas próprias opiniões radicais, julgando portarem 

unilateralmente o sentido da verdade (monos phronein). “O poeta diz aos cidadãos de Atenas: 

mesmo quando temos razão, pode acontecer de estarmos errados, não há jamais uma última 

palavra no plano lógico. De fato, os argumentos de Creonte e Antígona são impermeáveis uns 

ao outro e sem refutação lógica possível.” (CASTORIADIS, 2004, p.37).  Não conseguindo 

pensar de acordo com a situação concreta, mesmo com os bons argumentos ofertados por seu 

filho, Hêmon, e afirmando-se como portador do sentido único de justiça, Creonte torna-se 

apolis. Por outro lado, o erro de Antígona se liga ao fato de tomar a atitude apolítica de 

desrespeitar as leis da cidade para cumprir com os ritos funerários, não obstante sempre ser 

advertida por sua irmã, Ismênia, dos deveres cívicos com a ordem política então vigente. “Um 

impõe ao filho, como a outra a irmã, o mesmo ‘tudo ou nada’. Exigem a mesma escolha 

absoluta que fizeram. A natureza de Antígona não é menos ‘tirânica’ que a de Creonte.” 

(BONNARD, 2007, p.215). “Sófocles concebe de maneira radical como consubstanciais à 

bipolaridade do homem, na sua húbris inata (tolmas kharin) e à sua tendência de querer ter a 

razão sozinho.” (CASTORIADIS, 2004, p.46). Os homens, quando totalmente fechados ao 

discurso do outro, eliminam a possibilidade de construir a verdade comum e atraem a 

fatalidade para os negócios públicos. Deste modo, Antígona expressa a atitude política 

democrática que exclui e condena o monos phronein, que reconhece a húbris intrínseca aos 

homens, responde com a phronèsis e enfrenta o problema último do homem autônomo: a 

autolimitação do indivíduo e da comunidade política. “A autolimitação é indispensável 

justamente porque o homem é terrível (deinos), e nada de exterior pode realmente limitar esta 

faculdade de ser terrível, nem mesmo a justiça dos deuses garantida pelos juramentos.” 

(CASTORIADIS, 2004, p.38). Esta é a defesa do imperativo da autolimitação enquanto 

fundamento da justiça, a tragédia também expõe, pela primeira vez na história da civilização 

greco-ocidental, o paradoxo que surge do apego exagerado à lei positiva sem considerá-la na 

abertura que deve ter as normas para adequá-las aos casos concretos, ou seja, a habilidade dos 

cidadãos adaptarem as capacidades exercidas perante a coletividade dentro das ações 

individuais de interesse público. “Uma ameaça, para o final do drama, pesa sobre Creonte 

como sobre Antígona: é a solidão, escolha e armadilha das almas ébrias do absoluto.” 

(BONNARD, 2007, p.217).  

 Também cabe à tragédia alertar os homens sobre o único fato incontrolável de suas 

existências, a morte e a efemeridade dos feitos humanos. Para que as sociedades autônomas se 
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instituam, deve o imaginário afirmar a todo o momento a mortalidade essencial dos 

indivíduos e destruir qualquer espécie de fantasia sobre a imortalidade que os impeça de 

tomar parte ativa na resistência contra o esquecimento. “Tal é a geração das folhas, tal a 

geração dos homens.” (HOMERO, 2008, VI). “Aquilo que folhas que caem ou o sonho de 

uma sombra investem, qual valor poder ter?” (CASTORIADIS, 2007b, p.170). A morte por si 

mesma não é algo bom ou ruim, mas etapa necessária do ciclo natural de nascimento e 

perecimento. “Mas esses dois elementos constituem o homem, pelo menos o homem grego: o 

conhecimento da morte, e a possibilidade de um prattein-poiein, de um fazer-criar que este 

conhecimento agudiza em vez de sufocar.” (CASTORIADIS, 2004, p.33). Contra esta 

fatalidade, que naturalmente leva os homens ao esquecimento, existe o remédio da 

imortalidade dos atos públicos que cada homem precisa alcançar para afirmar a sua existência 

única para além da homogeneização da natureza. “A polis era para os gregos, como a res 

pública para os romanos, em primeiro lugar a garantia contra a futilidade da vida individual, o 

espaço protegido contra essa futilidade e reservado à relativa permanência, senão à 

imortalidade, dos mortais.” (ARENDT, 2001, p.66). 

A polis democrática é o grande e doloroso paradoxo que expõem a autêntica dimensão 

trágica da cultura grega. A maior grandeza humana residiria na mais fugaz atividade que os 

homens podem desempenhar: a ação e a fala. Ironicamente, os homens ingressam na extrema 

fragilidade e vulnerabilidade da esfera pública por desejarem a grandeza dos seus feitos e 

palavras ou o registro daquilo que têm em comum com os outros fossem mais permanentes 

que suas vidas. Assim, a atividade democrática revela que os homens não vivem nem morrem 

como animais porque a polis institui-se justamente para colocar os homens em luta, ao 

confrontarem-se em feitos e palavras, por algo que confira para sua existência singular algum 

vestígio de imortalidade política. “Sempre pensei que essa ideia de mortalidade definitiva 

desempenhou um papel libertador. Mas mesmo assim há uma espécie de ilusão lúcida na 

importância fantástica entre os antigos gregos do kleos e do kudos – o renome e a glória.” 

(CASTORIADIS, 2007b, p.170). A única imortalidade à qual os homens livres devem aspirar 

é a ficção da sobrevivência do renome para depois dos seus feitos e pronunciamentos 

(CASTORIADIS, 2007b, p.369), isso libera os homens para a ação política e para criar as 

instituições democráticas. 

Inserido na polis os cidadãos são capazes de lembrar-se do que foi grande, belo e, 

sobretudo, humano. Sem ela a novidade não resplandeceria no mundo, nada aconteceria entre 

eles de heroico, nenhuma significação duradoura haveria para inspirar a recordação de 

grandes feitos, palavras e obras que devem a sua existência exclusivamente ao artifício 
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humano. É impossível, nas sociedades autônomas, alterar qualquer significação social sem 

passar pela apreciação da coletividade, pois o indivíduo isolado, fantasia da filosofia unitária 

moderna, nada pode socialmente sozinho. “Todo aquele que, por algum motivo, se isola e não 

participa dessa convivência renuncia ao poder e se torna impotente, por maior que seja a sua 

força e por mais válida que sejam suas razões.” (ARENDT, 2001, p.213). Também aquele que 

é tomado pela hubris sai da comunidade política dos homens, se transforma numa pessoa sem 

lei (apolis) e sem morada junto aos outros. “Este apolis não o quero como parestios, no 

interior ou perto do meu lar, nem como ison phronounta, dotado da mesma sabedoria – de 

uma sabedoria igual, comum a todos os cidadãos – e com fundamento para se considerar igual 

aos outros.” (CASTORIADIS, 2004, p.35). “Os gregos sustentavam que ninguém pode ser 

livre a não ser entre seus pares e, portanto, o tirano, o déspota e o chefe de família – mesmo 

que fossem totalmente libertos e não se sujeitassem a ninguém – não eram livres.” (ARENDT, 

2011, p.59). Deste modo, os que compõem a cidade, por mais diferentes que sejam por sua 

origem, classe e função, aparecem, de certa maneira, semelhantes aos outros. Para os gregos, 

só os semelhantes encontram- se mutuamente unidos pela philia. No esquema da cidade, o 

vínculo do homem com os outros homens toma a forma de uma relação recíproca, na cidade 

vive-se sob os olhos da coletividade e o valor de um homem implica que ele seja reconhecido 

por seus pares, assim, todos os que participam da vida política definem- se como hómoioi. Ao 

contrário dos modernos, que elaboraram os direitos civis para proteger a noção de sociedade 

civil contra o poder do Estado, os gregos estimulavam a redução do tempo gasto na esfera 

privada para que assim os homens participassem em peso dos debates públicos sobre os 

destinos da instituição democrática. 

 Por isso, a filosofia apenas poderia surgir dentro do contexto da polis democrática 

onde prevalece, na essência das instituições, a abertura dialógica que permite o 

questionamento ontológico e político radical. “Querem conhecer o mundo e o lugar do 

homem no mundo. ‘Aprende a conhecer o ritmo da vida humana’, diz o velho Arquíloco, 

antecipando a linguagem que será da ciência e da filosofia.” (BONNARD, 2007, p.257). Sem 

a organização coletiva e autônoma totalmente voltada para o âmbito público falta à filosofia o 

espaço concreto onde aparecer. “A criação da política e a criação da filosofia, enquanto 

expressão do projeto de autonomia, caminham juntas, como de fato aconteceu na história, na 

Grécia e na Europa Ocidental.” (CASTORIADIS, 2004, p.178). Não depende o pensamento 

reflexivo unicamente da qualidade ou da natureza individual dos filósofos, mas a sociedade 

precisa fabricar as condições para a interrogação sobre o fundamento não somente das ideias, 

mas das instituições políticas que sustentem e permitam o discurso filosófico. “Aos 
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ensinamentos de Anaxágoras foi Péricles buscar toda a sua formação científica, que era tão 

vasta quanto a época permitia. Neles confirmou a forma racionalista do seu pensamento e 

encontrou um princípio e um modelo para o governo da cidade.” (BONNARD, 2007, p.185). 

O conhecimento acerca da autocriação da sociedade torna-se possível quando indivíduos 

almejam a autonomia e podem realizá-la na configuração institucional de uma sociedade 

voltada para o projeto de autonomia. “A filosofia, sendo ela própria criação social-histórica, 

depende evidentemente do mundo do social-histórico no qual é criado, o que não quer dizer 

que ela seja determinada por este mundo.” (CASTORIADIS, 1987, p.327). A fabricação de 

indivíduos autônomos exige o direcionamento do processo social-histórico para a instituição 

da sociedade democrática de forma que a autonomia individual deve ser produto da 

formatação da psique no sentido de querer a autonomia coletiva. Tais indivíduos não podem 

ser formados senão em e por uma Paidéia democrática que consiste no objeto central das 

preocupações políticas sempre engajadas no incremento dos processos de formação e 

participação autônomas. “Suponhamos que uma democracia, a mais completa e perfeita que 

pudermos imaginar, caia do céu: essa democracia não vai durar mais do que alguns anos se 

ela não engendrar indivíduos que lhe correspondam e que sejam capazes de fazê-la funcionar 

e de reproduzi-la.” (CASTORIADIS, 2002, p.269). 

Mas a filosofia tem a característica especial de extrapolar os limites da instituição para 

pensar suas possibilidades de mudança total, a criação de outras formas de constituição da 

realidade social-histórica. “A caraterística do pensamento é querer encontrar-se com outra 

coisa, distinta dele próprio. A característica da política é querer fazer de si mesma diferente 

do que é, partindo de si mesma.” (CASTORIADIS, 1987, p.328). Isso diferencia a filosofia 

propriamente dita de outras tentativas de racionalização das crenças religiosas ou logicização 

da realidade, a filosofia não aceita nenhuma autoridade externa aos seus princípios de reflexão 

porque não há revelação nem porta-vozes da verdade. “A interrogação é aberta pela filosofia e 

retorna a si mesma, ela é refletida e se reflete, ela é auto-reflexiva. Filosofar é antes de tudo 

perguntar-se: por que penso assim? Depois: o que estou pensando agora? Estou colocando em 

questão a minha crença.” (CASTORIADIS, 2007b, p.56). 

 A filosofia participa e confunde-se nos objetivos do movimento democrático nas 

cidades gregas que nasce pela emergência do projeto de autonomia social e individual que 

rompe o fechamento da instituição. Trata-se da pressuposição lógica e ontológica da criação 

da filosofia que nasce simultaneamente com a tendência de auto-instituição da sociedade 

democrática. “Notemos que a efetividade do pensamento se traduz por sua autocriação e, 

subsequentemente, sua auto-alteração, que são, ambas, social-historicamente instituídas como 
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dimensões do mundo social-histórico onde ela tem lugar.” (CASTORIADIS, 2007b, p.365). A 

importância e significado do projeto filosófico residem na pertinência da interrogação radical 

sobre os fundamentos da realidade social subsidiando o projeto de autonomia. O modo de 

pensar dos gregos revela que a filosofia só é possível como uma atividade e não como um 

lugar ou uma profissão exercida devido a algum tipo de faculdade específica a determinados 

indivíduos. Ao contrário da especialização do conhecimento ontológico e político realizado 

durante o reinado da filosofia unitária, o pensamento reflexivo apresenta a dimensão 

autônoma da capacidade de julgar que não se submete ao critério geral da autoridade religiosa 

ou acadêmica. O julgamento das melhores formas de conduzir os negócios da cidade reside na 

esfera intersubjetiva da doxa porque a democracia opera no campo de escolhas independentes 

da submissão às leis objetivas da natureza ou da necessidade histórica. A capacidade de 

pensar na coletividade dá aos homens o teor da dignidade imanente que não se verifica em 

nenhum outro lugar do social-histórico e faz com que se dispense o atrelamento do fazer 

social a qualquer outra dimensão ou critério para que se justifique a dignidade humana. No 

juízo filosófico o homem não penetra no absoluto mas na dimensão contingencial do campo 

ontologicamente indeterminado, descontínuo e imprevisível do exercício da autonomia no 

domínio social-histórico. Trata-se de compreender a reflexão autônoma dos fenômenos 

humanos enquanto atos do phronimos (homem de compreensão) que reconhece e compreende 

a presença do outro e elabora o seu juízo, tal atitude é impraticável para o sophos (sábio) que 

deseja habitar o mundo das ideias e esquece-se de como guiar sua conduta na ação coletiva. O 

sujeito em questão não é o momento abstrato da subjetividade filosófica, ele é o sujeito 

efetivo totalmente penetrado pelo mundo e pelos outros. A verdade própria do sujeito é 

sempre participação de uma verdade que o ultrapassa, que se enraíza finalmente na sociedade 

e na história, quando a coletividade realiza sua autonomia (CASTORIADIS, 2007, p.128). 

 Na origem da filosofia grega estão as três grandes oposições depositadas na linguagem 

política: ser e parecer (einai e phainesthai); verdade e opinião (alethéia e doxa); natureza e 

instituição (physis e nomos). A última polarização é sem dúvida nenhuma a mais importante 

para compreender o mundo democrático grego porque reconhece com mais veemência o 

aspecto artificial do mundo dos mortais. “Ela cria uma diferença enorme para com as outras 

sociedades conhecidas anteriormente, pois para estas últimas seu próprio nomos não é um 

nomos, mas será da ordem da physis ou da métaphysis.” (CASTORIADIS, 2007b, p.367). Isso 

significa dizer que a instituição de outras sociedades não é convencional e contingente, mas 

está fundada em mitos e tradições. Para a sociedade democrática há, portanto o fundo ou 

fundamento do mundo na natureza que é o khaos, e há o mundo ordenado, formado, 
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organizado, o kosmos, a ordem. O conceito e a experiência de liberdade são criados na e pela 

atividade de pensamento que se coloca como vontade de reconhecimento da própria 

capacidade de conhecer ao manifestar o desejo de por em questão todas as representações 

simplesmente dadas pelo discurso imediatamente identitário ou que afluem caoticamente na 

corrente inesgotável da imaginação (CASTORIADIS, 2007b, 328). Nesse movimento a noção 

de verdade não é colocada enquanto simples conformidade com as normas socialmente 

impostas, mas resultado das operações reflexivas geradas e reconhecidas pela atividade 

filosófica capaz de estabelecer outras regras para o discurso diferentes do sóciocentrismo para 

o qual tende a heteronomia social. A diferença introduzida desde o primeiro momento é que 

os critérios aos quais se refere aquele que se diz capaz de mostrar que está dentro da verdade, 

que ele legei ta eonta. A liberação do pensamento, a criação do pensamento autônomo, da 

filosofia, segue junto com a criação de novas normas de pensamento, principalmente aquela 

que questiona a verdade ancestral dos antigos ou chefes ao instaurar o que se deve pensar. 

“Essa questão deve permanecer aberta; não se pode colocar com segurança um ‘objeto’, um 

Ser – porque então estaríamos colocando que já o possuímos, que temos um acesso a esse Ser 

independentemente do pensamento.” (CASTORIADIS, 2007b, p.334). O movimento em 

busca do conhecimento público é a tentativa de experimentar ao máximo os limites da 

capacidade criativa humana com a ampliação dos contornos do fechamento para diferenciar 

aquilo oriundo do pensamento daquilo que é herança irrefletida (CASTORIADIS, 2007b, 

p.363). “A liberdade dos gregos não é simplesmente política, no sentido de poder agir na 

cidade, nem somente uma liberdade de pensamento, é uma liberdade no sentido mais geral, 

aquela que se manifesta na fundação de cidades, nas viagens e aventuras, na criação de 

formas de arte, etc.” (CASTORIADIS, 2007b, p.369). 

 

2.2 A INCOMPATIBILIDADE ENTRE PROJETO DE AUTONOMIA E MARXISMO 

 

Sem dúvida nenhuma o principal alvo da crítica castoriadiana à filosofia unitária é o 

obscurecimento do projeto de autonomia realizado pela ortodoxia marxista nas suas mais 

variadas vertentes e subcorrentes que surgiram ao longo do século XX. Mesmo com a 

decadência da organização militante fundada pela teoria dialética-materialista, o desafio da 

atividade filosófica atual reside em elucidar a corrupção dos movimentos emancipatórios 

operada pela imposição da linguagem do avanço irresistível da história de classes. “Deixando 



 63

de ser um programa político professado por alguns, o marxismo impregnou a linguagem, as 

ideias e a realidade ao ponto de ter-se tornado parte da atmosfera que respiramos vindo ao 

mundo social, da paisagem histórica que fixa os limites de nossas idas e vindas.” 

(CASTORIADIS, 2007, p.19). A filosofia marxista erra quando desconsidera, em nome do 

fechamento lógico do seu sistema, o desenvolvimento concreto das categorias no domínio 

social-histórico, estabelecendo assim uma distinção rígida entre método e conteúdo. “Estas 

categorias só se podem transformar, clara e eficazmente, em formas de conhecimento da 

história uma vez encarnadas ou realizadas nas formas de vida social efetiva.” 

(CASTORIADIS, 2007, p.24). Portanto, não pode haver ruptura entre material e categorial 

porque é o mundo de significações no qual vive o sujeito que fornece o conjunto de 

referenciais do social-histórico para pensar o ser-assim de sua sociedade particular. Torna-se 

evidente que o modo de construção da teoria não pode ser feito independente de uma 

discussão sobre os fenômenos sociais que devem mostrar a necessidade de modificar o antigo 

método ou superá-lo na redefinição de novos referenciais de pesquisa. “O método não é 

separável do conteúdo, e sua unidade, isto é, a teoria, por sua vez, não é separável das 

exigências de uma ação revolucionária que, a exemplo dos grandes partidos, não pode ser 

iluminada e guiada pelos esquemas tradicionais.” (CASTORIADIS, 2007, p.25). 

 A teoria marxista da história postula que as motivações fundamentais dos homens são 

e sempre foram as mesmas em todas as sociedades, em outras palavras, as forças produtivas 

seriam um tipo invariável de força natural que visa, antes de tudo, o crescimento da produção 

e a organização de seu consumo (CASTORIADIS, 2007, p.37). “Marx será, no movimento 

operário e socialista, o teórico e o artesão principal da penetração das ideias da centralidade 

da técnica da produção da economia.” (CASTORIADIS, 2002, p.46). O trabalho é então a 

categoria prioritária da “antropologia metafísica” do marxismo, é a “protoforma” de todo agir 

humano. “Se de início ele vira a violência humana e a opressão do homem pelo homem onde 

outros haviam enxergado alguma necessidade inerente à condição humana, mais tarde passou 

a ver as leis férreas da necessidade histórica espreitando por trás de toda opressão.” 

(ARENDT, 2011, p.98). É a busca pelo princípio humano-teleológico que responde ao “reino 

da necessidade” e que dá origem às séries casuais da totalidade social, ou do complexo social, 

ainda que esta totalidade não seja inteiramente redutível ao trabalho. Essa categoria é 

considerada como meio imprescindível para se entender não somente o papel ativo da 

consciência, o problema decisivo sobre o “campo de manobra”, a função da ideologia, mas 

também examina de forma mais alargada o processo de hominização e do devir histórico 

(LUKÁCS, 1979). É justamente por este entendimento de que o trabalho é sempre a síntese 
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basilar da relação entre a teleologia e causalidade, entre a intencionalidade da consciência e a 

rede de determinações casuais do real que Lukács (2010) reafirma a “centralidade do 

trabalho”. Ou seja, o trabalho é considerado, tanto ontologicamente quanto intelectivamente 

(ou gnosiologicamente), uma categoria sem a qual não se pode pensar o ser social. O papel da 

base econômica (que é decisivo) se exerce em geral por intermédio de um grande número de 

mediações. É a base econômica que, em última instância, decide qual é a mediação, que é o 

nível que representa o papel principal em um determinado momento (ALTHUSSER, 1979, 

1980).  

É óbvio que questões relativas ao domínio coletivo da técnica e ao gerenciamento da 

economia sempre existiram, pois toda sociedade deve produzir materialmente sua condição de 

vida e organizar socialmente esta produção, mas, ao contrário do que pensa Marx, a 

preponderância da explicação ideológica que define sua economia política é uma 

característica exclusiva do capitalismo. “Preso às categorias específicas do capitalismo, mas 

quer ainda submeter-lhes todo o resto da história da humanidade, e pretende, em suma, que 

tudo o que os homens fizeram e quiseram fazer desde milênios não era mais do que um 

esboço imperfeito do factory system.” (CASTORIADIS, 2007, p.40). Percebe-se que a 

tradição marxista nunca aplicou a si mesma os procedimentos de “desvelamento ideológico” 

empregados contra seus adversários e nunca encarou o problema da determinação social de 

sua própria posição. Ao atrela-se às categorias capitalistas de interpretação do real para pensar 

a transformação social, o marxismo impôs de maneira ainda mais brutal a ideologia 

dominante ao proletariado uma vez que a essência dos fenômenos sociais é impossibilitada de 

ser pensada fora das condições históricas atemporais determinadas pela lógica do incremento 

das forças produtivas.  

Conseqüentemente, a teoria marxista exclui da história quase tudo que não tenha 

relação direta com o desenvolvimento europeu do capitalismo industrial. Assim, Castoriadis 

(2007, p.41) elabora três conclusões a respeito do materialismo marxista que reduzem o 

social-histórico a um sistema cujos efeitos podem ser integralmente e exaustivamente 

produzidos: 1) automatiza a evolução tecnológica ao considerá-la o único motor da história 

efetiva; 2) submete o conjunto da história a categorias que só tem sentido para a sociedade 

capitalista desenvolvida, desconsiderando as sociedades que não se adequam ao método 

dialético; 3) define a natureza humana pela motivação econômica essencialmente inalterável. 

(CASTORIADIS, 2007, p.46). “Marx finalmente não superou esse sócio-centrismo e que 

encontramos nele o paradoxo de um pensador que tem plena consciência da relatividade 

histórica das categorias capitalistas e que, ao mesmo tempo, as projeta (ou as retroprojeta) 
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sobre o conjunto da história humana.” (CASTORIADIS, 2007, p.47). No marxismo o 

processo socioeconômico universal é um processo objetivo-causal que possui suas próprias 

legalidades internas conjunturais dirigidas para a realização de uma finalidade bastante 

específica porque é um desenvolvimento em-si, independente da consciência que se tem ou 

não deste movimento (LUKÁCS, 2003). Contudo, diferente do que Marx pensa sobre a 

totalidade do ser, no movimento social-histórico como um todo não pode ser identificado 

nenhum processo teleológico, finalístico, e nem mesmo evolução para o aperfeiçoamento de 

faculdades espirituais inatas da humanidade ainda que o conhecimento sobre o real seja cada 

vez mais preciso e amplo e o controle do homem sobre a natureza, com o desenvolvimento da 

ciência, seja cada vez mais profundo. Deste modo, Marx tenta captar a história com uma 

fenomenologia no sentido hegeliano, enquanto desenvolvimento que realiza figuras que 

aparecem em cada momento como encarnações do objetivo imanente à atividade considerada 

até chegar, pelo processo de negação, a realização do universal concreto, que contém todos os 

momentos superados e, enquanto verdade conhecida, apresenta o sentido total da história, 

revelado pelo protagonismo histórico da classe operária (CASTORIADIS, 1985, p.70). 

Esta encarnação da racionalidade na tecnologia capitalista e a precedência ontológica 

dos meios de produção implicam que, para chegar ao “reino da liberdade”, a sociedade deve 

liberta-se da acumulação privada de produção que impende a conquista da abundância levada 

a cabo pela constante revolução tecnológica. Percebe-se a exaltação dos mecanismos 

gerenciais essencialmente capitalistas por toda a tradição marxista, principalmente quando 

Trotsky escreve que o Taylorismo era mau em seu uso capitalista, porém bom numa 

sociedade socialista pois as comissões operárias, com a assistência dos sindicatos operários, 

aplicariam os princípios de distribuição sensata do trabalho social quando estivesse a 

sociedade livre da escravização pelo capital. Além da defesa deste ponto, Lenin também 

coloca que o positivo no Taylorismo, livre da opressão do sistema capitalista, atenderia aos 

interesses dos operários quando a propriedade dos meios de produção fosse extinta 

(CASTORIADIS, 1997, p.324). Nesse sentido, Lenin enxerga no Taylorismo um meio 

positivo de racionalização da produção que combateria a forma capitalista anárquica de 

produção. Nesse sentido, a questão principal seria “política” de quem poderia controlar e usar 

o Taylorismo. “Qual é a crítica da técnica capitalista proposta por Marx e pelos marxistas? 

Nenhuma. O que eles criticam é o desvio, em benefício dos capitalistas, de uma técnica que 

lhes parece, em si, indiscutível.” (CASTORIADIS, 1987, p.87). O não questionamento da 

origem social-histórica da técnica limita a mudança da organização da economia dentro dos 

limites dos princípios produtivos capitalistas ao afirmar a pretensa neutralidade do manejo das 
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forças produtivas, assim, a ciência burguesa mantém seu estatuto de portadora das categorias 

formadoras do real sem ameaça de reavaliação criteriosa da sua filosofia unitária subjacente.  

 A pretensão da teoria marxista de apresentar-se enquanto ciência, com o rigor da 

aplicação de demonstrações empíricas, não deixou de ser na sua essência uma filosofia 

absolutamente racionalista que se oferece para apresentar antecipadamente a solução de todas 

as questões sociais. “O passado da humanidade é conforme à razão, no sentido de que a tudo 

nele pode-se atribuir uma razão e que essas razões formam um sistema coerente e exaustivo.” 

(CASTORIADIS, 2007, p.55). Nos seus fundamentos, trata-se da absorção integral dos 

referencias hegelianos, com o único adendo de que Marx não termina a história no exato 

momento que expõe seu sistema, mas delega a tarefa ao proletariado de tornar efetivo aquilo 

que a dialética já apresentou como necessário, pois a razão garante que a história passada é 

compreensível e que a história futura é necessária. “Assim, o conjunto da História da 

humanidade, por uma projeção retroativa do espírito do capitalismo, será por ele interpretado 

como o resultado da evolução das forças produtivas – evolução que ‘garante’, salvo acidente 

catastrófico, a nossa liberdade futura.” (CASTORIADIS, 2002, p.46). Até mesmo a intenção 

individual de praticar certa ação pouco importa diante da coerência do sistema marxista que 

promulga um conhecimento exaustivo de toda questão pertinente à prática levada aos 

resultados desejados. “Nenhum fazer humano é não consciente; mas nenhum poderia 

continuar nem por um segundo, se estabelecêssemos a exigência de um saber exaustivo 

prévio, de uma total elucidação de seu objeto e de seu modo de operar.” (CASTORIADIS, 

2007, p.91). Ao contrário do que pensa Marx, a atividade das classes e dos grupos sociais, e 

também dos indivíduos na sua vida cotidiana, fazem aparecer novos elementos 

indeterminados que se recusam a adaptar-se ao esquema clássico marxista.  A partir desse 

ponto, da confrontação da ideia de história marxista com as motivações dos personagens reais 

ou de outros fatores sociais inéditos pertencentes a um determinado ponto da história, surge o 

problema de significações que não encontram no processo de causalidade dialética lugar para 

se acomodar. “O marxismo, portanto, não ultrapassa a filosofia da história, ele é somente 

outra filosofia da história. Ele impõe aos fatos a racionalidade de que deles pode extrair. A 

‘necessidade histórica’ que ele menciona não difere em nada da Razão hegeliana.” 

(CASTORIADIS, 2007, p.68). 

 Na teoria marxista, a partir da análise da economia capitalista, tenta-se explicar a 

estrutura e o funcionamento de cada sociedade a partir do estado da técnica que funciona por 

meio de leis independentes da ação consciente dos homens, grupos ou classes. “O velho 

monstro de uma filosofia racionalista-materialista reaparece e se impõe, proclamando que 
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tudo o que é é ‘matéria’ e que esta matéria é inteiramente ‘racional’ porque regida pelas ‘leis 

da dialética’, que, aliás, já possuímos.” (CASTORIADIS, 2007, p.83). O esvaziamento do 

quotidiano e da história, a adoração da ‘eficiência’ e da ‘racionalização’ capitalistas, a ênfase 

esmagadora colocada sobre o desenvolvimento das forças produtivas, tudo isso deriva 

diretamente do objetivismo e do progressismo marxista. “A alienação é claro, não consistia na 

teorização, mas sim na transformação desta teorização em absoluto, em pretenso 

conhecimento completo do ser histórico tanto como ser dado quanto como sentido (como 

realidade empírica e como essência).” (CASTORIADIS, 2007, p.87). O ponto essencial é que 

a filosofia política de Marx não se baseia sobre uma análise dos homens em ação, mas, ao 

contrário, traduz a preocupação de converter o sentido da história no princípio de ação 

revolucionária (ARENDT, 2005, p.113). Para o materialismo histórico, o ser da luta de 

classes obriga as forças antagônicas a cumprirem seu papel na evolução das forças produtivas, 

e conhecendo esse ser apreende-se a ação das classes na história de acordo com o resultado 

final que deve necessariamente engendrar. “Assim, está construído um belo conceito de 

classe: constructum fictício, que consegue essa notável façanha de imputar a todas as outras 

classe históricas características da burguesia que elas não possuem, retirando dessa o que 

constitui seu ser e sua unidade.” (CASTORIADIS, 1985, p.40). 

Marx combina a sua noção de história com as filosofias políticas teleológicas das 

primeiras etapas da época moderna de modo que em seu pensamento o sentido da história se 

revela apenas ao olhar do historiador ou filósofo que transforma a modificação das relações 

de produção em fim intencional da ação política. O trabalho e o comportamento dos operários 

nas fábricas colocariam positivamente no proletariado uma nova mentalidade feita de 

solidariedade que formaria um novo tipo antropológico capaz de tomar imediatamente o 

momento histórico da consciência e produzir as condições necessárias para a produção de 

uma sociedade nova (CASTORIADIS, 2004, p.191). Exigir que o projeto de autonomia 

estivesse fundado sobre uma teoria completa anterior à deliberação consciente e lúcida entre 

os indivíduos autônomos é equiparar a política a uma técnica que coloca o social-histórico na 

posição de objeto perante o conhecimento acabado e exaustivo. “Mas a política não é nem 

concretização de um Saber absoluto, nem técnica, nem vontade cega não se sabe de que; ela 

pertence a um outro domínio, o do fazer, e a esse modo específico do fazer que é a práxis.” 

(CASTORIADIS, 2007, p.94). Apesar de entreabrir um novo caminho para pensar o domínio 

do social-histórico, o reducionismo economicista de Marx deixa muito pouco espaço para a 

noção de autonomia operária quando se deixa dominar pela ontologia herdada.  
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 Assim, a história analisada pela perspectiva marxista trai o projeto de autonomia ao 

absorver uma racionalidade acessível apenas aos especialistas preparados para percebê-la e 

repassá-la ao proletariado por meio de regras da ação que este é incapaz de compreender por 

si mesmo, apesar do movimento operário ser considerado o efetivo agente da revolução 

social. “O essencial na evolução do capitalismo é a evolução técnica e o funcionamento das 

leis econômicas que regem o sistema? Ou a luta de classes e de grupos sociais? Ao ler O 

Capital, vemos que é a primeira resposta que é adequada.” (CASTORIADIS, 2007, p.43). 

Esse conjunto de aspectos aponta para o núcleo da teoria da história de Marx como um 

determinismo econômico no qual a luta de classes não é o motor da história, mas um elo 

numa cadeia causal estabelecida na infra-estrutura técnico-econômica visto que as classes são 

instrumentos nos quais se encarna a ação das forças produtivas. As classes são atores no 

sentido teatral do termo, são agentes inconscientes do processo histórico mesmo quando têm 

consciência de classe, pois, não é a consciência dos homens que determina seu ser social, mas 

seu ser social que determina sua consciência. 

O conservadorismo da burguesia e o protagonismo histórico do proletariado estão 

predeterminados por sua situação na produção de maneira que não há lugar para a ação 

autônoma das massas. Se existe conhecimento absoluto do fazer social a ação autônoma dos 

homens não tem nenhum sentido, o que importa é que os especialistas decidam os meios mais 

eficazes para chegar à nova sociedade. A ação política torna-se uma ação técnica que é 

controlada pela burocracia sacralizada pela ideologia marxista. “O marxismo não pode ser 

efetivamente mais do que ideologia no sentido forte da expressão, invocação de entidades 

fictícias, construções pseudo-racionais e princípios abstratos que, concretamente, justificam e 

encobrem uma prática social-histórica.” (CASTORIADIS, 1985, p.77). A conseqüência dessa 

lógica unitária valida somente as ações dos trabalhadores que se harmonizam com sua função 

previamente estipulada pelas condições objetivas de organização e disciplina. Quem 

conduzirá a revolução, no final das contas, não é a classe dos explorados, mas o grupo de 

especialistas iniciados na ciência marxista capazes de conduzir a transição dos elementos 

racionais da produção capitalista para o suprimento da abundância no novo sistema social-

econômico. “Sob a cobertura de uma teoria revolucionária, havia-se constituído e 

desenvolvido a ideologia de uma força e de uma forma social que ainda estava para nascer – a 

ideologia da burocracia.” (CASTORIADIS, 2007, p.75). Em decorrência disto, o movimento 

operário foi integralmente burocratizado e seu objetivo deixou de possuir ligação com a 

criação autônoma e espontânea da nova sociedade. “O paradoxo é que o ‘inventor’ da luta de 

classes tenha escrito uma obra monumental sobre fenômenos determinados por essa luta, mas 
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da qual a mesma está inteiramente ausente.” (CASTORIADIS, 1985, p.162).  A vocação 

revolucionária da classe operária submete-se à forma da teleologia fundada em leis 

supostamente objetivas cujo conhecimento confere aos líderes do Partido e intelectuais o 

monopólio da condução da luta de classes.   

A dominação da burocracia ampara-se em dois elementos não confrontados 

diretamente pela ideologia marxista: o monopólio da interpretação teórica na figura do Partido 

e a continuação dos métodos gerenciais de administração da economia capitalista ao 

reproduzir o mesmo conflito entre direção e operários dentro dos regimes ditos socialistas. 

Deste modo, a consciência política socialista é forçosamente introduzida na classe operária ‘ a 

partir de fora’ porque a consciência socialista moderna só pode surgir com base no 

conhecimento científico profundo proveniente da intelectualidade (LENIN, 2006). “Por isso, 

o velho programa de 1888 do Partido dizia, muito acertadamente, que a tarefa da 

socialdemocracia é introduzir no proletariado a consciência de sua missão. Não havia 

necessidade de fazê-lo se essa consciência emanasse por si mesma da luta de classes.” 

(KAUTSKY, 1979). A consciência socialista, segundo Kautsky, é um elemento importado de 

fora na luta de classes do proletariado e não algo que surja espontaneamente dele, no máximo, 

em circunstâncias extremas, o movimento operário produz, quando muito, o “instinto 

socialista”, a “necessidade do socialismo”, mas não a ideia socialista. Também em Plekhanov 

pode-se perceber uma “visão instrumental da classe trabalhadora”, suscetível aos desígnios da 

intelectualidade de origem burguesa. “Fica claro que Plekhanov não acreditava que um 

movimento revolucionário unido da classe trabalhadora poderia emergir na Rússia sem o 

ativismo determinado da intelligentsia.” (HARDING, 1977). Em sintonia com essas 

influências teóricas, Lenin critica o automatismo presente nas correntes “economistas”, que 

defendem que a luta sindical constrói espontaneamente a consciência operária em direção ao 

socialismo. 

Apesar das importantes ressalvas sobre o “elemento espontâneo” enquanto “forma 

embrionária do consciente”, a elevação da consciência a um patamar mais elevado do 

entendimento das contradições e da luta de classes está intimamente condicionado ao papel 

dos intelectuais de origem burguesa que rompem politicamente com as classes dominantes em 

defesa do proletariado. São eles os protagonistas na difusão da teoria científica do socialismo 

e isto se deve ao fato de que a classe operária está estruturalmente impedida, pela extensão da 

jornada de trabalho e pelas condições materiais em que vive, a ter acesso ao pensamento 

científico, ou seja, à teoria socialista. Não importa em que conjuntura, seriam os intelectuais 

militantes os legítimos combatentes da ideologia burguesa, que “é aquela que mais se impõe 
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espontaneamente aos operários” (LENIN, 1980). “O mais importante é que o operário não 

pretenda arrancar seu destino das mãos de seus dirigentes. Seria o mundo às avessas, o 

completo esmagamento da consciência pela espontaneidade.” (GUÉRIN, 1982, p.23).  

Portanto, a teoria é fundamental para estabelecer julgamentos a respeito da prática do partido 

e de suas tarefas, bem como das formas de luta a serem adotadas, consolidando a 

intelectualidade como o setor mais adequado – na verdade, o único setor apto – a realizar essa 

tarefa, pois rompe com sua classe de origem municiada por um amplo aparato teórico advindo 

da educação científica cujo acesso é restrito materialmente à classe burguesa ou pequeno-

burguesa, procurando sempre incorporar os setores mais avançados da classe operária nas 

estruturas do partido. Essa incorporação se daria pela militância direta e constante destes 

quadros intelectuais no movimento operário para que os quadros operários estejam preparados 

para esta tarefa num momento posterior. “Lenin distinguia claramente o modo como a 

intelligentsia socialdemocrata e as massas chegavam à consciência. Para as massas, a tomada 

de consciência não era – e não poderia ser – por meio de reflexão e estudo.” (HARDING, 

1977, p.242). Pode-se deduzir que a função decisiva do Partido é assumir a direção das lutas 

políticas e econômicas e capitanear as massas e suas organizações de tipo sindical, 

defendendo de modo homogêneo a sua política em todas as instâncias representativas do 

movimento operário. Em outras palavras, mais do que tentar incorporar na sua estrutura essas 

massas, o Partido deve-se constituir numa vanguarda organizada que incite o proletariado 

para a derrubada do capitalismo, coordenando as atividades revolucionárias e dirigindo as 

massas operárias. O papel dos dirigentes consiste em esclarecer o proletário sobre seus 

interesses históricos e comandá-la com base num conhecimento elaborado fora da classe que, 

eternamente presa às reivindicações imediatas, nunca conseguiria universalizar os seus 

interesses. “O Partido vive do sentimento que as massas têm de que é objetivação de sua 

íntima vontade, que elas mesmas não têm claro, a forma visível e organizada de sua própria 

consciência de classe.” (LUKÁCS, 2003). 

É de se esperar que única atitude disponível ao movimento operário seja aprender os 

caminhos da história com a direção, ou, no final das contas, esperar que o desenvolvimento 

dos meios de produção empurre coercitivamente o proletariado para a superação do 

capitalismo. “A liberdade assim concedida ao proletariado não difere da liberdade de ser 

louco que podemos assegurar-nos: liberdade que não vale, que nem sequer existe, exceto na 

condição de não ser usada, pois seu uso a aboliria com toda a coerência do mundo.” 

(CASTORIADIS, 2007, p.45). Ao transportar as teorias da dialética-materialista que 

ofereceriam para a ação política as regras de condução da luta de classes, subordina-se o fazer 
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social à dominação da ideologia burocrática e repete-se a mesma divisão entre aqueles que 

conhecem a realidade histórica e os outros que precisam de instrução para sair da condição de 

alienação. “Mas será que, ao dizer isso Marx é autônomo? Não, ele é servo de Hegel, de 

Aristóteles e de Platão: Ele vê (theorei) o ser (eidos) do proletariado, inspeciona sua fatura, 

descobre sua potência oculta (dynamis), que se tornará necessariamente ato (energeia) 

revolucionário.” (CASTORIADIS, 1985, p.15). No stalinismo a perda da crítica teórica atinge 

tanto os operários como os intelectuais que se tornam reféns do fechamento total consolidado 

no sistema marxista-leninista. Os operários, em nome da teoria, são transformados em puros e 

simples executantes de palavras de ordem da direção enquanto os intelectuais são impedidos 

de propor novas ideias em nome das exigências objetivas que conduzem a base operária 

(CASTORIADIS, 1985, p.90). “A teoria revolucionária, portanto, apresenta constantemente o 

risco de cair sob a influência da ideologia dominante, sob formas ao mesmo tempo muito 

mais sutis, profundas e muito mais perigosas do que a influência ‘direta’ tradicionalmente 

presente no oportunismo.” (CASTORIADIS, 1985, p.97). 

Nos movimentos sociais conduzidos pelo marxismo-leninismo sempre ocorre a 

transformação da divisão de tarefas, indispensável para a cooperação entre os militantes, em 

divisão do trabalho, entendendo o papel desempenhado pela direção como separado da 

execução concreta das decisões. Com o passar do tempo, os dirigentes especializam-se na sua 

função e tornam-se, a partir da lógica burocrática, indispensáveis, enquanto que os 

executantes, privados da visão geral da situação e do processo decisório, tem cada vez menos 

a capacidade de controlar essa nova classe de especialistas que dominam a dialética marxista. 

“A base não dirige a organização sob o pretexto de que ela elege, uma vez por ano, delegados 

que designarão um comitê central; do mesmo modo, o povo não é soberano na república 

parlamentar sob pretexto de que elege periodicamente deputados que designarão o governo.” 

(CASTORIADIS, 1985, p.165). O projeto de autonomia infecta-se com a burocracia quando 

instaura a relação social fundamental do capitalismo moderno sobre duas características 

básicas apontadas por Castoriadis (1985, p.159) que são a negação da própria essência do 

movimento socialista: adoção do modelo burguês de organização empresarial e compreensão 

objetiva das demandas dos operários. “Essa evolução, ao mesmo tempo, encontrava o seu 

equivalente numa evolução correspondente da ideologia e da teoria revolucionária, a qual se 

tornou possível por causa do caráter contraditório que, desde o início, foi o do próprio 

marxismo.” (CASTORIADIS, 1985, p.160). Por isso, a noção tradicional de teoria não 

consegue analisar as relações de produção na fábrica capitalista nem realizar a crítica radical 

da ideologia burguesa, muito menos enxergar o socialismo como elemento de uma nova 
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sociedade que aparece na vida e nas atitudes cotidianas dos operários. “No domínio teórico, 

não menos do que no domínio prático, a luta do movimento revolucionário para se libertar do 

domínio do capitalismo é uma luta permanente.” (CASTORIADIS, 1985, p.160).  

O projeto de autonomia parte da situação histórica efetiva da sociedade estabelecida 

que é contestada pela maioria dos homens que nela vivem. Esta crise não surge somente da 

tentativa de superar a contradição entre o desenvolvimento das forças produtivas mantidas 

pelas relações de produção capitalista. Deste modo, a contestação não é simplesmente a luta 

dos trabalhadores contra a exploração nem somente sua mobilização contra o regime político 

que sustenta o capitalismo. “A contestação manifesta-se nos grandes conflitos abertos e nas 

revoluções que marcam a história do capitalismo, ela está constantemente presente, de uma 

forma implícita e latente, em seu trabalho, em sua vida quotidiana, em seu modo de 

existência.” (CASTORTIADIS, 2007, p.116). Há um elemento fundamental do marxismo que 

é absolutamente inaceitável para o movimento democrático que é a pretensão de uma teoria 

capaz de julgar infalivelmente os acontecimentos do domínio político. Desta forma, ao 

contrário da visão marxista, a autonomia socialista aplicada pelos operários em suas lutas 

cotidianas e revolucionárias é projeto histórico e político, atividade socialmente enraizada de 

um grande número de homens visando modificar a instituição da sociedade que não é o 

resultado do movimento objetivo da história materializado pelo desenvolvimento das forças 

produtivas. (CASTORIADIS, 1987, p.86). 

Apesar da tentativa do marxismo monopolizar o discurso sobre a transformação social, 

é necessário lembrar que as lutas operárias criaram os seus referenciais teóricos muito antes 

da promulgação das leis da história. “No fundo, o essencial das ideias que hoje ainda são 

pertinentes para nós, enquanto ideias revolucionárias já foram formuladas pelo movimento 

operário antes de Marx, entre 1810 e 1848, principalmente nos jornais das primeiras trade-

unions inglesas e nos escritos dos socialistas franceses.” (CASTORIADIS, 1987, p.92). Os 

germes do projeto de autonomia, ao contrário do que pensa o marxismo, encontram-se muito 

além dos escritos dos socialistas utópicos, mas na auto-organização dos operários ingleses que 

deram continuidade ao movimento democrático deixado pelos gregos antigos e pela 

Revolução Francesa (CASTORIADIS, 2002, p.45), momentos históricos que não se reduzem 

ao imaginário capitalista porque não pretendiam submeter os homens como produtores. 

Durante a maior parte do século XIX a classe operária dos países industrializados fez surgir 

um novo tipo de indivíduo confiante em suas forças e que nunca deixou de refletir de maneira 

lúcida e crítica, mas, quando o Marxismo aparece, os homens convocados para atuarem na 
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luta pela autonomia são formatados na condição alienante de militância doutrinada que deve 

obedecer incondicionalmente aos mandamentos da Direção.  

O que penetrou de marxismo no movimento operário foi o sistema de teses, o 

catecismo científico-religioso pelo qual se tornou a correia de transmissão das significações 

capitalistas no proletariado (CASTORIADIS, 1985, p.75). Pouco interessa aos marxistas as 

lutas imediatas pelo controle da produção entre capitalistas e proletários ou a construção da 

democracia em outras esferas da vida coletiva se o que importa é descobrir as leis objetivas do 

sistema cujo funcionamento tem como condição a inconsciência dos interessados. Desta 

forma, o Partido deteria a verdade sobre o socialismo, pois detém a única teoria capaz de 

conduzir o proletariado que é incapaz de gerar lucidamente sua própria transformação 

política. “A democracia, então, na medida em que é admitida, não passa de processo 

pedagógico ou adaptação justificada pelo caráter ‘ imperfeito’ da ciência revolucionária. Mas 

é o Partido que sabe e pode determinar qual a dose útil de democracia.” (CASTORIADIS, 

1985, p.164).  

Delegação e representatividade resultam, nessas circunstâncias, centralização das 

funções, já que ambos nada mais são do que a crença de que um grupo muito limitado de 

indivíduo pode e deve sintetizar o conjunto de ideias de um grupo maior de militantes. Entra 

em questão a polaridade entre, de um lado, centralização e eficiência e, de outro, processo 

democrático de decisão e risco de lentidão e desordem. Essa polarização parece, à primeira 

vista, alheia ao marxismo, mas é aludida intrinsecamente pelo próprio Lenin nas passagens 

em que defende o princípio de especialização. Esta é a principal manobra dos leninistas e 

outros marxistas ortodoxos que subestimam o desenvolvimento autônomo da consciência 

operária e colocam como imprescindível a teoria absoluta construída pelos intelectuais vindos 

de fora das relações imediatas da classe oprimida. Pela delegação aos intelectuais da direção a 

teoria tornar-se-ia veículo de transformação material da realidade, pois considera de antemão 

que, movida por interesses alheios aos desígnios da história, a classe operária agiria com 

finalidades distintas por meio de um voluntarismo contingente e abstrato (LUKÁCS, 2003, 

p.68). 

Mesmo Rosa Luxemburgo e outros conselhistas, com sua grande defesa da 

espontaneidade das massas, ainda se esforçam na tarefa de demonstrar “cientificamente” a 

inevitabilidade do colapso econômico do capitalismo que desencadearia a revolução. Eles 

ainda pensam que o efeito da intervenção consciente sobre as massas depende de causas 

elementares, profundamente esclarecidas pela história e que, acima de tudo, o espontaneísmo 

do movimento operário está ligado à infalibilidade das leis econômicas e históricas. Ocorreria 
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uma marcha evolutiva da consciência de classe durante a qual a autonomia organizacional do 

partido é necessário apenas como momento do processo de desalienação do proletariado que 

aprenderia com as derrotas o sentido conceitual da história.  “Se existe um socialismo 

científico, como Rosa acreditou, não há estatuto para os ‘erros’ das massas (salvo 

precisamente o de erro); não pode haver mais do que tolerância pedagógica: a criança 

aprenderá errando, mas o caminho existe e a solução é conhecida”. (CASTORIADIS, 1985, 

p.51). Por isso, insiste na importância do papel de uma vanguarda consciente que direcione as 

lutas por um partido revolucionário que seja capaz de canalizar a energia das massas e 

direcionar o caos das revoltas isoladas para a vitória definitiva. Uma vez que a consciência de 

classe, na maior parte do tempo, permanece latente, o Partido surge para intervir na prática, 

forçando a necessidade da revolução ao transmitir a consciência de classe ao proletariado que 

cumprirá automaticamente seu papel ao conhecer sua missão histórica (LOUREIRO, 2004, 

p.276).  

Contra a burocracia reinante tanto no capitalismo atual quanto na ideologia marxista, 

Castoriadis (1985, p.94) define o projeto de autonomia como a organização consciente, pelos 

próprios homens, de suas vidas em todos os domínios, o que significa a gestão da produção 

pelos produtores, tanto na escala da empresa quanto na economia. Isso implica a supressão de 

todo aparelho de direção separado da coletividade em decorrência da profunda modificação 

da tecnologia e do próprio conteúdo do trabalho enquanto atividade primordial dos homens 

que não deve ser regido em nenhuma hipótese ou exceção com base nos valores que está 

orientada a sociedade capitalista. O projeto de autonomia representa nesse momento a 

eliminação da exploração e dominação pela adoção de princípios e mecanismo gerenciais 

desprovidos da distinção entre dirigentes e dirigidos. Esse conflito contra a sociedade de 

exploração se expressa ou na luta dos trabalhadores contra a alienação e contra os valores 

gerais que norteiam suas vidas na sociedade capitalista, ou na outra saída que transforma a 

inadequação dos homens a sociedade atual em ausência dos homens em face da sociedade, 

refletida na passividade, no descorajamento, fuga, isolamento. “Oscilando entre esses dois 

limites, decorre a vida cotidiana das sociedades modernas, que só chega a funcionar, a 

despeito de suas próprias normas, na medida em que há luta contra a alienação e que essa luta 

não ultrapassa certo nível: sociedade que se baseia numa irracionalidade fundamental.” 

(CASTORIADIS, 1985, p.95). A busca por outra sociedade é acompanhada por um processo 

de teorização do conteúdo real da vida e da história do proletariado que é fruto dos sucessivos 

abalos do sistema realizado pelos adeptos do projeto de autonomia em busca de outra 
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sociedade que gire em torno de princípios que permitam a ampla participação dos indivíduos 

em todas as esferas de organização social. 

O projeto de autonomia não procede do sujeito filosófico tradicional, nem do 

encadeamento técnico de meios servindo a fins racionalmente definidos, nem estratégia 

fundada num saber estabelecido e situado em condições objetivas, mas “engendramento 

aberto de significações orientadas para uma transformação radical do mundo social-histórico, 

trazidas por uma atividade que modifica as condições em que ela se desenvolve, os objetivos 

que ela se impõe e os agentes que a realizam.” (CASTORIADIS, 1985, p.72). Os seres 

autônomos só podem realizar o objetivo de sua autotransformação caso edifiquem seu próprio 

poder em todos os domínios. Se o gerenciamento da produção torna-se novamente a função 

de uma categoria especial de indivíduos, a exploração e a opressão dos trabalhadores 

renascem do mesmo modo que o conflito entre dirigentes e executantes na sociedade 

capitalista. “A revolução socialista não pode ser mais do que o produto da atividade autônoma 

do proletariado; e autônomo significa: que se dirige a si mesmo, que obedece apenas a si 

mesmo.” (CASTORIADIS, 1985, p.151). Portanto, a sociedade autônoma pressupõe um grau 

elevado de consciência social e política do proletariado que não pode resultar somente de uma 

simples revolta contra a exploração, mas da capacidade das pessoas autônomas de extraírem 

por si mesmas respostas positivas para os problemas que surgem da reconstrução da 

sociedade greco-ocidental (CASTORIADIS, 1985, p.152). “Pois, ainda que sobre 

determinado ponto particular os especialistas tenham uma concepção mais ‘correta’, ela não 

valerá nada enquanto os interessados não virem a justeza e sua necessidade.” 

(CASTORIADIS, 1985, p.153).  

A autonomia operária não foi produto da assimilação da ideia de fazer histórico 

presente no marxismo, mas verdadeira autocriação da classe operária enquanto classe e 

elemento sempre atuante contra a força opressiva do capitalismo. “Transforma-se 

transformando a passividade, a fragmentação, a concorrência (que o capitalismo visa e tende a 

lhe impor), em atividade, solidariedade, coletivização que inverte o signo da coletivização 

capitalista do trabalho.” (CASTORIADIS, 1985, p.72). Antes da contaminação do projeto de 

autonomia pela ideologia marxista, os operários já elaboravam e propagavam suas ideias 

políticas, organizavam suas fileiras, formulavam novos valores éticos e sociais e exigiam 

modificações na sua condição de trabalho. “A passagem de um proletariado ‘em si’ para o 

proletariado ‘para si’ não foi (e não é) ‘necessária’, assim como não foi determinada pelas 

condições objetivas de vida e do trabalho em regime capitalista.” (CASTORIADIS, 2004, 

p.192). Portanto, a reflexão sobre o movimento operário passa pelo reconhecimento da sua 
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natureza autoconstituinte derivado do enfrentamento concreto e multifacetário com a 

oligarquia liberal e a ideologia que, por meio de dogmas e esquemas interpretativos do mundo 

já refutados teoricamente, ainda possui o poder de esconder as potencialidades do projeto de 

autonomia.  Não há consciência do proletariado fora dele, a classe operária não pode exercer 

seu poder por delegação, qualquer que seja sua forma, em outras palavras, se ela não pode se 

dirigir e dirigir a sociedade, ninguém poderá fazê-lo em seu lugar (CASTORIADIS, 1985, 

p.15). “Temos de extrair, por nossa própria conta e risco, as significações de uma revolução 

radical a partir da atividade efetiva do proletariado; e isso não é mais um ato teórico, mas um 

ato político, que implica não somente nosso pensamento, mas nosso próprio fazer.” 

(CASTORIADIS, 1985, p.56).  

É o apego inexorável do proletariado ao concreto que permite a formulação da práxis 

diferente em sua própria natureza de outros grupos políticos que não compartilham da 

mudança social-histórica radical, atomizados em interesses muito particulares e sem 

questionar com profundidade o fazer social. No entanto, a atividade do proletariado modificou 

profundamente sua situação na sociedade capitalista, resultado do caráter intrinsecamente 

contraditório da organização da produção que ao mesmo tempo exige e exclui a participação 

ativa do trabalhador na gestão do trabalho e dissolve as significações tradicionais em nome da 

soberania da racionalidade (CASTORIADIS, 1985, p.68). Na fase ascendente da sociedade de 

mercado todas as correntes alternativas ao capitalismo foram contempladas e amoldadas com 

relativo sucesso em conformidade ao interesse da acumulação e expansão do capital, 

aproveitando-se dos períodos de refluxo do movimento operário para isolar os interesses desta 

classe em reações fracas, individuais e isoladas umas das outras. 

Como será exposto logo em seguida, a era contemporânea do capital monopolista, 

diante do recuo da ação autônoma, consolidou-se na negação explícita e implícita do projeto 

de autonomia em nome do individualismo desmobilizante. A transição para a sociedade 

autônoma tornou-se incomparavelmente mais complicada tendo em vista que o capital, em 

resposta ao desafio apresentado pelo desenvolvimento do movimento operário, adquiriu uma 

nova “racionalidade” como forma de autodefesa e neutralizar os ganhos do seu adversário. 

Mesmo assim, a nova racionalidade não significa eliminação da natureza caótica da produção 

capitalista, mas o encobrimento da irracionalidade interna do sistema apontada desde o século 

XIX por diferentes perspectivas intelectuais. Os tradicionais defeitos estruturais e os 

antagonismos conflitantes são negados, ou cegamente considerados, pela justificativa de que 

no mundo atual não há alternativa para a dócil aceitação das condições necessárias ao 

funcionamento do sistema capitalista. Com o passar do tempo, os adversários políticos da 
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sociedade capitalista fragmentaram-se, tornando a defesa da estrutura de comando do capital a 

premissa absoluta de todo o discurso político legitimado nos países capitalistas e aceito como 

referencial para a socialdemocracia. A crise do movimento operário denota a crise e a 

desintegração dos movimentos políticos que outrora professavam lealdade à concepção 

marxista de socialismo. O fracasso histórico dos dois movimentos principais de contestação 

da realidade – o movimento operário e a tradição bolchevique transformada, em seguida, em 

stalinismo – permitiu a propaganda triunfante da oligarquia liberal, que celebrou sua vitória 

acirrando as antigas contradições e trazendo formas inéditas de alienação social. A cisão do 

movimento socialista em um ramo radical e outro reformista, assim como a fragmentação nos 

particularismos nacionais, permanece como importante desafio intelectual e político para o 

futuro. 

 

2.3 A RESISTÊNCIA DO PROJETO DE AUTONOMIA DIANTE DA ASCENSÃO DA INSIGNIFICÂNCIA 

  

Nos últimos anos do século XX, nas sociedades consideradas greco-ocidentais, ocorre 

o fenômeno de desaparecimento dos movimentos que visavam modificações essenciais das 

instituições e  ampla redefinição das atividades sociais (CASTORIADIS, 2002, p.15). O 

pluralismo, um dos pilares de sustentação da democracia liberal, da mídia e do mercado, 

torna-se a ideologia que defende a atuação difusa de grupos sociais e aponta para “o progresso 

histórico da esquizofrenia da consciência coletiva” (JAMESON, 2007, p.323), uma vez que, 

mesmo diante do acirramento das contradições sociais, as pessoas contentam-se e se 

satisfazem com a existência supostamente democrática de grupos diferentes na sociedade. 

Esta seria a forma de expressão da hegemonia na nova fase do modo de produção capitalista: 

o convencimento acerca da incorporação das diferenças no interior do sistema. Por essa 

perspectiva, o capitalismo pretende se colocar como o único modo de produção 

verdadeiramente democrático e o único pluralista, não sendo necessário, dessa forma, o 

rompimento com esse sistema, já que ele absorve, incorpora e inclui todas as diferenças de 

grupos existentes, ainda que, do ponto de vista das classes sociais – não mais reconhecidas 

pela lógica da oligarquia liberal – o conflito capital e trabalho persista e se agrave 

cotidianamente. Sem a crítica profunda da realidade concreta não há nem programas opostos, 

nem participação das pessoas em conflitos ou lutas políticas, ou simplesmente ocorre a 

ausência da atividade política. “O desaparecimento da luta política e social tem como 
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primeiro efeito, portanto, o livre curso da irracionalidade do sistema. Este último perde os 

véus a partir do momento em que ninguém se opõe ao seu funcionamento segundo suas 

regras.” (CASTORIADIS, 2007b, p.338). 

No plano social, não se dá apenas a burocratização dos sindicatos e sua redução ao 

aspecto estritamente burocrático, mas o quase desaparecimento das lutas sociais 

(CASTORIADIS, 2002, p.105). “Por mais paradoxal que possa parecer, é o desaparecimento 

dessa contestação que põe em perigo a estabilidade do regime. Foi porque os operários não se 

deixaram dominar que o capitalismo pôde se desenvolver da maneira como o fez.” 

(CASTORIADIS, 2002, p.117). Sem a tradicional força da luta do movimento operário o 

mundo democrático cede espaço para a expansão da racionalidade capitalista que tende a 

considerar a maioria das pessoas enquanto pertencentes às relações estanques que fomentam a 

produção desenfreada e consumo passivo. Na atualidade, a classe trabalhadora encontra-se em 

níveis muito baixos de organização, ainda que, de uma forma ou de outra, as lutas dos 

trabalhadores continuem acontecendo em todo o mundo. As últimas décadas mostram que a 

privatização e a apatia social e política penetraram ainda mais profundamente nas camadas 

operárias do que nas outras (CASTORIADIS, 1985, p.75). O fato é que ocorre uma retração 

política e identitária da classe trabalhadora sob um duplo aspecto: em termos históricos, tendo 

em vista as mobilizações ocorridas há décadas atrás, que reuniam muito mais trabalhadores; e 

em termos de tendências, já que as grandes lutas dos trabalhadores constituem-se como uma 

exceção e não como uma regra no panorama político atual. É preciso reforçar, entretanto, que 

não existe somente um desaparecimento político da classe trabalhadora, mas o retroceder do 

seu protagonismo como voz identitária coletiva e como agente mobilizador. “A classe 

operária, no sentido próprio da expressão, tende a se tornar uma camada numericamente 

minoritária nos países de capitalismo moderno; e, o que é ainda mais importante, não se 

manifesta mais e não se põe mais como classe.” (CASTORIADIS, 1985, p.73). 

No plano político instituído, os partidos, inteiramente transformados em máquinas 

burocráticas, deixaram de possuir a capacidade de formar e mobilizar grandes contingentes de 

indivíduos, apenas concorrem na disputa eleitoral da democracia liberal para legitimar 

fragilmente uma classe de dirigentes que cada vez mais se distancia das bases na hora de 

tomar decisões em gabinetes dominados pelos tecnocratas das empresas capitalistas. Ao 

mesmo tempo, o Estado é representado como um operador abstrato de unificação da 

sociedade apoiado numa estrutura de aparelho hierárquico-burocrático praticamente 

independente e separado dos seus administrados (CASTORIADIS, 2004, p.219). A inversão 

das relações entre o econômico e o político é a causa profunda do descrédito que atinge este 
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último, cabe à sociedade adaptar-se sem questionamentos às necessidades do 

desenvolvimento sem limites do vazio das significações sociais produzidas para aprisionar as 

pessoas na pequena esfera dos assuntos privados sem reivindicar a participação ativa de 

ninguém na construção da lógica do sistema. “No entanto, o sistema funciona, as instituições 

se reproduzem e se desenvolvem, porém, em ritmo livre, no vazio, sem aderência ou sentido, 

cada vez mais controladas por especialistas, os únicos ainda a querer injetar sentido e valor 

onde já reina um deserto apático.” (LIPOVETSKY, 2005, p.19). Desta maneira, não há sequer 

a presença do projeto reformista socialdemocrata pois a ideologia da oligarquia liberal divulga 

a ausência, ou pouca importância, das contradições entre as classes sociais porque as 

respostas das questões políticas, sociais e econômicas residem no receituário oferecido pelos 

especialistas. Com isso, nenhuma mudança real que questione a realidade vigente adquire 

legitimidade perante uma sociedade que é incapacitada de tomar consciência dos vários 

problemas oriundos do sistema produtivo e organizativo.   

Por outro lado, os sindicatos contemporâneos reduzem seu campo de atuação na 

defesa de interesses setoriais e corporativos sem qualquer preocupação de armar teoricamente 

nem estrategicamente seus adeptos. “Se necessário, eles certamente entram em conflito, mas 

para defender interesses corporativos, dando-lhes uma definição que transforma as diferentes 

categorias de trabalhadores em outros tantos lobbies.” (CASTORIADIS, 2002, p.15). Os 

grandes movimentos sociais, que simbolizavam os confrontos entre patrões e operários, entre 

a burguesia e o proletariado, fragmentam-se em uma multiplicidade de interesses de 

categorias profissionais portadores de identidades parciais. Os movimentos reivindicatórios de 

jovens, mulheres, minorias étnicas e ecologistas são incapazes de articular seus objetivos em 

termos mais amplos e ao mesmo tempo objetivamente pertinentes e mobilizadores. “Como 

agentes diretos da indiferença, compreendemos porque o sistema reproduz de modo ampliado 

os sistemas de sentidos e de responsabilização, cuja finalidade consiste em produzir um 

engajamento vazio.” (LIPOVETSKY, 2005, p.26).  Esses movimentos contra a ordem 

existente são, em sua maioria, corporativistas, além de muito parciais e limitados quanto aos 

seus objetivos últimos. “Cada um desses lobbies é, com efeito, capaz de entravar eficazmente 

toda política contrária aos seus interesses reais ou imaginários; nenhum dentre eles tem uma 

política geral e, mesmo que a tivessem, não teriam a capacidade de impô-la.” 

(CASTORIADIS, 2002, p.16). No caso específico dos partidos verdes procuram estabelecer 

uma base de apoio político por meio da preocupação com a destruição ambiental sem definir 

as causas socioeconômicas subjacentes à exploração da natureza, retirando qualquer 

possibilidade de relação entre o avanço do modo de produção capitalista e a degradação dos 
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recursos naturais. O incontestável imperativo de proteção ambiental se revelou 

inadministrável em virtude das correspondentes restrições necessárias aos processos de 

produção em vigor para a aplicação de alternativas sustentáveis. O capitalismo se mostrou 

impermeável à reforma até mesmo de seu aspecto obviamente mais destrutivo. Os 

movimentos de “questão única”, mesmo quando lutam por causas não-integráveis ao sistema, 

podem ser derrotados e marginalizados porque não conseguem representar uma alternativa 

coerente e abrangente à ordem dada como proposta diferente de controle e reprodução social.   

Também colaborou para o recolhimento do projeto de autonomia o desmoronamento 

do marxismo-leninismo que empurrou o Leste Europeu para a dominação capitalista brutal 

sem qualquer teoria ou organização que garantissem os poucos direitos trabalhistas e civis 

conquistados nos governos soviéticos. “A despolitização e a ‘dessindicalização’ atingem 

proporções jamais vistas, a esperança revolucionária e a contestação estudantil 

desapareceram, a contracultura se esgota, raras são as causas capazes de galvanizar as 

energias a longo prazo.” (LIPOVETSKY, 2005, p.32). A enorme desilusão provocada pela 

queda do ideário comunista abriu caminho para a dominação, sem oposição relevante, da 

democracia liberal representativa que resultou no desinteresse total pela política, considerada 

sinônimo de truque, tramóia, manobra suspeita (CASTORIADIS, 2002, p.81).  “No ocidente, 

a convicção das populações de que vivem sob um regime que é o menos ruim possível será 

reforçada e acentuará seu mergulho na irresponsabilidade, na distração e na retirada para a 

esfera ‘privada’( evidentemente menos privada do que nunca).” (CASTORIADIS, 2002, 

p.53). 

Diante do esfacelamento da crítica, da falta de compromisso com a condução da 

instituição social e do niilismo generalizado, Castoriadis (2002, p.17) pergunta em que 

medida as sociedades ocidentais são capazes de fabricar o tipo de indivíduo necessário ao seu 

funcionamento continuado. “Trata-se de uma mutação sociológica global que está em curso, 

uma criação histórica próxima daquilo que Castoriadis chama de ‘significação imaginária 

central’, combinação sinérgica de organizações, significados, de ações e valores que vem se 

formando desde 1920.” (LIPOVETSKY, 2005, p.16) Onde está o sentido vivenciado como 

imperecível pelos homens e mulheres contemporâneos? (CASTORIADIS, 2002, p.150) “Em 

suma, estamos falando desta forma porque, em nossa cultura, o processo de identificação, a 

criação de um ‘si’ individual-social passa por lugares que não existem mais, ou que estão em 

crise.” (CASTORIADIS, 2002, p.147).  Pela primeira vez na história a sociedade não pode 

dizer nada sobre si mesma, sobre o que ela é e o que quer, sobre o que vale e não vale 

(CASTORIADIS, 2009, p.27). Todas as sociedades precisam representar a si mesmas como 
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alguma coisa que está necessariamente ligada a um querer ser esta sociedade particular, em 

outras palavras, um investimento ao mesmo tempo da coletividade concreta e dos meios pelos 

quais a coletividade ganha identidade (CASTORIADIS, 2002, p.149). A ruína gradual das 

ideologias de esquerda, o triunfo da sociedade de consumo, a crise das significações 

imaginárias da sociedade moderna, tudo isso gera a atual crise de sentido que permite a 

continuidade dos elementos da atual conjuntura de falta de substância para as significações 

sociais. A fuga para a esfera privada retira do indivíduo a capacidade de se inscrever em uma 

comunicação social e nas interações coletivas relativas ao compartilhamento de valores 

comunitários, eliminando o espaço público de ação e as condições intersubjetivas da 

reflexividade. A desagregação acelerada da educação revela a crise dos objetivos traçados 

pela sociedade que é incapaz de formular os programas de formação dos indivíduos 

socialmente desejados. O indivíduo parte para a vivência social sem os valores e normas que 

o capacitem para a atividade política, sem qualquer amparo numa solidariedade social com a 

comunidade local. Nas sociedades ocidentais reina o vazio total de significação, nelas os 

únicos valores que persistem são o dinheiro, a notoriedade na mídia ou o puro poder 

coercitivo. Os indivíduos são confrontados com uma luta cada vez mais solitária para existir 

socialmente. Entram numa competição voraz uns com os outros alimentando os desejos de 

ascender à elite ou pelo menos manter uma posição confortável que permita gozar das 

promessas de consumo supérfluo (GAULEJAC, 2007, p.242).  

Construídas a partir das teorias do capital humano, a educação assume por finalidade 

produzir agentes adaptados às necessidades da economia capitalista, ou seja, produzir o 

indivíduo conforme os mesmos processos que a produção dos serviços comerciais e dos bens 

de consumo (GAULEJAC, 2007, p.265). O sistema educativo deve produzir, conforme esse 

programa, alunos empregáveis adaptados ao mercado de trabalho e às necessidades da 

economia, desde cedo o indivíduo é submetido aos cânones da ideologia da oligarquia liberal. 

“Não há aqui fracasso ou resistência ao sistema, a apatia não é um defeito de socialização, 

mas, sim, uma nova socialização suave e ‘econômica’, uma descontração necessária ao 

funcionamento do capitalismo moderno enquanto sistema experimental acelerado e 

sistemático.” (LIPOVETSKY, 2005, p.25) As comunidades tradicionais são destruídas e a 

solidariedade é substituída pela nova ideologia burocrática capitaneada pela oligarquia liberal 

cujo programa gera o conformismo generalizado que deixa uma pequena margem de manobra 

aos cidadãos garantida pelo reduzido número de direitos civis negativos. Por isso, a atividade 

educacional deixa de assumir o seu papel de transmissão das significações sociais ao tornar-se 

algo exterior e sem sentido, tanto para os professores como também para os alunos, na medida 
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em que a ideologia da oligarquia liberal assume o controle da linguagem pela onipresente 

mídia publicitária. “Nem alunos, nem professores se interessam pelo que se passa na escola 

como tal, a educação não é mais investida como educação pelos participantes. Ela se tornou 

um penoso ganha-pão para os educadores, uma imposição tediosa para os alunos.” 

(CASTORIADIS, 2002, p.18). “Hoje em dia, a palavra do mestre deixou de ser sagrada, 

tornou-se banal e situa-se em pé de igualdade com a palavra da mídia e o ensino se 

transformou em máquina neutralizada pela apatia escolar feita de atenção dispersa e de 

ceticismo desenvolto em relação ao saber.” (LIPOVETSKY, 2005, p.21). Contra esse sistema 

educacional, que toma o processo de aprendizado somente para garantir a reprodução 

heterônoma, deve a atividade lúcida e reflexiva dos cidadãos combater o reino dos políticos 

profissionais, dos especialistas e ideologização midiática. Trata-se da necessidade de uma 

nova organização da formação educacional que a torne um campo de desenvolvimento das 

capacidades humanas que possam se manifestar numa verdadeira democracia em que todos 

participem na tomada de decisões. Uma nova Paidéia para formar cidadãos capazes de 

governar e serem governados (CASTORIADIS, 2002, p.111). “A educação começa com o 

nascimento do indivíduo e termina com a sua morte. Ela se dá continuamente, em todos os 

lugares. Os muros da cidade, os livros, os espetáculos, os acontecimentos educam – e, hoje, 

essencialmente deseducam.” (CASTORIADIS, 2002, p.84).  

Tal ruína da auto-representação presenciada na crise dos sistemas educacionais 

contemporâneos consiste na impossibilidade da sociedade colocar-se como coisa, ente 

singular e único que se deixa representar nas significações imaginárias instituidoras da coesão 

social capazes de conferir identidade à sociedade particular.  Esse estágio de atomismo social 

é conseqüência direta do individualismo liberal que descreve o corpo social como simples 

coleção de indivíduos exteriormente uniformes, homogeneizados e efêmeros, praticando 

forçosamente os mesmos costumes. A sociedade capitalista-burocrática esconde as estruturas 

antropológicas que correspondem às estruturas socioeconômicas que determinam a maneira 

do indivíduo contemporâneo comporta-se no individualismo, como se este padrão 

psicossocial fosse completamente indeterminado ou como se existisse um indivíduo em si 

apartado da sua sociedade particular, a - histórico e a - social (CASTORIADIS, 2004, p.222).  

A ideologia liberal contemporânea oculta a realidade social-histórica da sociedade 

instituída porque não compreende a expressão concreta do imaginário central da época que 

molda sua orientação, seus valores, o impulso da sociedade e seus afetos (CASTORIADIS, 

2004, p.226). “Ao contrário, esses indivíduos ‘pertencem’ a esta sociedade porque eles 

participam de suas significações imaginárias sociais, de suas ‘normas’, ‘valores’, ‘mitos’, 
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‘representações’, ‘projetos’, ‘tradições’, etc.” (CASTORIADIS, 2002, p.20). Por não existir 

natureza individual anterior ao processo de socialização, a primeira tarefa da educação é 

transferir a necessidade de auto-representação da sociedade particular aos indivíduos que são 

os únicos portadores da realidade concreta ao serem moldados de acordo com a instituição da 

sociedade particular. A crise das sociedades ocidentais contemporâneas representa a 

incapacidade da instituição de apresentar-se como alguma coisa inerente aos indivíduos que 

deseja formar e conter. “Isso não é senão uma outra maneira de dizer que há uma crise de 

significações imaginária sociais que elas não fornecem mais aos indivíduos as normas, os 

valores, os pontos de referência, as motivações que lhes permitiam fazer funcionar a 

sociedade.” (CASTORIADIS, 2002, p.21). O homem contemporâneo age como se ele 

suportasse a sociedade representada na figura do estado ou mesmo em outrem. “Ele já não 

alimenta projeto relativo à sociedade – nem o de sua transformação, nem mesmo o de sua 

conservação/reprodução. Ele já não aceita as relações sociais nas quais se sente preso e que 

apenas reproduz porque não pode deixar de fazê-lo.” (CASTORIADIS, 2002, p.22). 

A sociedade contemporânea é incapaz de afirmar e valorizar um projeto de 

transformação social no qual o indivíduo participe de maneira ativa e consciente, que se 

contraponha ao niilismo ideológico pseudo-subversivo presenciado no atual fenômeno social, 

e isso se deve principalmente ao desgaste sem precedentes das significações imaginárias 

sociais (CASTORIADIS, 2002, p.36). E o resultado da derrota provisória do projeto de 

autonomia consiste nos mais variados problemas sociais e psicológicos experimentados por 

todos e que geram atomização e falta de comunicação com os outros seres humanos: perda de 

sentido das significações sociais e descrédito quanto aos assuntos coletivos. “O capitalismo 

não precisa da autonomia, e sim de conformismo. Seu atual triunfo deve-se ao fato de que 

vivemos numa época de conformismo generalizado – não apenas no que diz respeito ao 

consumo, mas também à política, às idéias, à cultura, etc.” (CASTORIADIS, 2002, p.115). 

Tanto a esfera pública quanto a esfera privada desaparecem, substituídas por um espaço 

homogeneizado e comercial que instaura uma sociedade massificada e manipulada.  

Mesmo assim, movimentos como Maio de 68 e outras revoltas que surgiram no final 

do século XX mostram a persistência do projeto de autonomia que se recusa a sucumbir 

diante do capitalismo burocrático, apesar da imensa dificuldade em prolongar a busca pela 

autonomia simultaneamente individual e social para que se possa instaurar o autogoverno 

coletivo. “Desde meados dos anos 70, pudemos ver que havia em tudo isso uma espécie de 

última grande chama dos movimentos começados com o Iluminismo. Prova disso é o fato que 

todos eles não mobilizaram afinal senão pequenas minorias da população.” (CASTORIADIS, 
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2002, p.102). “Porém, ao mesmo tempo, como deixar de ver aí a deserção e a indiferença que 

trabalham o mundo contemporâneo? ‘Revolução sem finalidade’, sem programa, sem vítima 

nem traidor, sem enquadramento político.” (LIPOVETSKY, 2005, p.27). A dificuldade do 

projeto de autonomia estender-se a todos os campos da instituição social e, manter o 

questionamento consciente das significações coletivas, reside na reafirmação da representação 

política personificada na ideia de Estado contida no imaginário político moderno. “É assim 

que, na modernidade, a política como atividade coletiva (e não profissão especializada) só 

pode estar presente até aqui como espasmo e paroxismo, reação aos excessos de um poder 

hostil e inevitável, inimigo e fatalidade – em suma, somente como ‘revolução’.” 

(CASTORIADIS, 2002, p.37). A dissolução dos movimentos do final do século XX instaurou 

uma nova fase de burocratização conduzida pela reclusão à vida privada e idiotização 

promovida por meio da mídia pop. Apesar disto, a pequena margem de liberdade ainda 

existente dentro do regime capitalista contemporâneo só é possível porque é o subproduto 

sedimentado por todas as pessoas que abraçaram o projeto de autonomia no passado, sempre 

atualizado nos movimentos populares que se recusam a compartilhar o ceticismo sobre as 

questões públicas. “Ainda que fosse esse o caso, seria incongruente ver aí o ‘sentido’ de 1776 

e de 1789, de 1871 de 1917 e de Maio de 68, pois, mesmo nesta hipótese de pesadelo, esse 

sentido terá sido a tentativa de fazer existirem outras possibilidades da existência humana.” 

(CASTORIADIS, 2002, p.39). 

 É obvio que capitalismo não se modificou, na verdade se tornou relativamente 

tolerável senão em virtude das lutas econômicas, sociais e políticas que surgiram nos dois 

últimos séculos promovidas pelos movimentos reivindicatórios. Contudo, se por um lado 

houve o capitalismo dilacerado pelo conflito e obrigado a enfrentar a forte oposição interna, 

principalmente do movimento operário, por outro lado o capitalismo tenta, por meio dos 

lobbies corporativos, manipular as pessoas com a exaltação dos pequenos prazeres da vida 

privada, esforço contrário à finalidade original da política que não consiste na busca da 

felicidade plena, que só pode ser uma questão privada, mas a autonomia individual e coletiva. 

“O que resta hoje como herança defensável da criação européia e como germe de um futuro 

possível é um projeto de autonomia da sociedade, que se encontra numa fase crítica. É nossa 

responsabilidade fazê-lo reviver, avançar e fecundar as outras tradições.” (CASTORIADIS, 

2002, p.65). 

 Dos embates entre a liberdade individual, nos moldes liberais, e a antiga bandeira da 

justiça social, a oligarquia liberal conduziu as condições materiais de produção e reprodução 

da vida no capitalismo para o hedonismo desmedido. A retórica liberal, com sua ênfase nos 
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direitos negativos, no multiculturalismo, e no consumismo narcisista, sufocou a busca por 

justiça social ao fragmentar as lutas civis, travadas em espaços de autonomia cada vez mais 

contaminados pela ideologia que valoriza o recolhimento aos limites da vida privada. 

“Desconectando o desejo dos arranjos coletivos, fazendo as energias circularem, controlando 

os entusiasmos e as indignações relativas ao social, o sistema convida ao repouso, ao 

desengajamento emocional.” (LIPOVETSKY, 2005, p.20). Trata-se da administração de 

pequenos espaços de liberdade que se reivindica o avanço milimétrico dos direitos negativos 

sem qualquer preocupação em questionar as significações sociais centrais sustentáculos do 

imaginário capitalista. 

De fato, as “liberdades” que ainda subsistem, embora parciais e essencialmente 

defensivas, são importantes testemunhos das longas lutas anteriores por diretos e mais 

participação na organização social total.  Na realidade sócio-histórica efetiva do capitalismo 

contemporâneo essas liberdades, conquistadas para resguardar a pessoa política contra 

ataques privados de grupos sociais e para permitir a liberação para o exercício político, 

funcionam cada vez mais como simples complemento instrumental do dispositivo de 

maximização das fruições individuais. “E são estas ‘fruições’ que constituem o único 

conteúdo substantivo do individualismo de que tanto se fala.” (CASTORIADIS, 2002, p.72). 

Protegidos por essa miopia promovida pelos interesses individuais atomizados, a oligarquia 

liberal, sempre desconfiada de qualquer traço de democracia efetiva, fortalece as funções 

executivas e judiciárias em geral exercidas pelos especialistas oriundos das próprias 

corporações para assim justificar o monopólio do seu poder no discurso racional da 

pseudociência chamada “Teoria Política”. 

A aceitação da ideologia da oligarquia liberal coloca uma concepção degradante do 

Estado que não é mais considerado como elemento central de regulação, mas como um 

aparelho não rentável cujo funcionamento é necessário modernizar de acordo com a lógica da 

empresa capitalista. “O cidadão, transformado em cliente, protesta contra a baixa do serviço 

político, exige uma baixa dos preços por meio do alívio dos impostos, ou ameaça abster-se de 

votar, da mesma forma que o cliente descontente recusa pagar se o produto não corresponde 

ao esperado.” (GAULEJAC, 2007, p.313). A assimilação da sociedade ao conceito de 

empresa faz com que a política perca sua dignidade, esquecendo que a democracia é o regime 

no qual cada cidadão possa ter lugar ativo na organização geral da sociedade, sejam quais 

forem suas origens, competências, convicções ou meios. “Quando a sociedade é concebida 

como uma empresa que é preciso gerenciar, quando os critérios de gestão são mais 

importantes que a análise política, assistimos a uma inversão entre meios e fins, entre o peso 
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das normas financeiras e as missões ‘políticas’ das instituições.” (GAULEJAC, 2007, p.270). 

A superabundância de bens e a alienação dos consumidores tornam cada vez mais repetitivo e 

destruidor o processo de produção e consumo, eliminando a chance do planejamento coletivo 

que deveria escolher qual o sistema produtivo mais adequado ao projeto de autonomia.  

Mas o individualismo puro não pode determinar os objetos de desejo nem a hierarquia 

de atividades desempenhadas na sociedade porque essa valoração das coisas é determinada 

pelo campo histórico resultado da instituição específica da sociedade por meio de suas 

significações imaginárias. “Supostamente ‘livre’ para dar à sua vida o sentido que ‘desejar’ 

ele só lhe ‘dá’, geralmente o ‘sentido’ corrente, ou seja, o não-sentido do aumento indefinido 

do consumo. Sua ‘autonomia’ se transforma em heteronomia, sua autenticidade é o 

conformismo generalizado.” (CASTORIADIS, 2002, p.72). Este individualismo não pode ser 

uma forma vazia na qual os indivíduos “fazem o que bem entendem”, pois a significação 

social “individualismo” é preenchida pelo imaginário social dominante que molda a 

linguagem de acordo com o projeto capitalista de expansão ilimitada da produção e do 

consumo. A filosofia política contemporânea e as ciências econômicas fundam seus estudos 

na falsa ideia de uma substância individual com determinações essenciais fora ou antes de 

toda a sociedade. Ao contrário do que prega a fantasia da teoria liberal, a autonomia 

individual implica necessariamente na autonomia coletiva enquanto criadora de sentido para a 

vida do indivíduo que sempre está inscrito no quadro de uma criação coletiva de 

significações. “O indivíduo individuado cria um sentido para sua vida ao participar das 

significações criadas por sua sociedade, ao participar de sua criação, seja como o ‘autor’, seja 

como ‘receptor’ (público) dessas significações.” (CASTORIADIS, 2002, p.73). A liberdade 

geral, abstrata e universal tomada como significação central pelo individualismo 

contemporâneo se torna insustentável na medida em que as pessoas não querem realizar nada 

com ela, transformando-a em pura figura do vazio. “Aterrorizado diante deste vazio, o homem 

contemporâneo se refugia na acumulação laboriosa do seu ‘lazer’, cada vez mais repetitivo e 

acelerado.” (CASTORIADIS, 2002, p.76). 

Disso decorre a degradação crescente do espaço público e a destruição dos tipos 

antropológicos que condicionaram a própria existência do sistema capitalista. “Não satisfeito 

em produzir o isolamento, o sistema engendra seu desejo, desejo impossível que, no instante 

em que é alcançado, revela-se intolerável: o indivíduo quer ser só, sempre e cada vez mais só, 

ao mesmo tempo em que não suporta a si mesmo estando só.” (LIPOVETSKY, 2005, p.30). 

A diminuição do afeto também é uma característica do individualismo exacerbado e tem 

implicação na vida psíquica, que se torna debilitada por súbitas depressões e mudanças de 
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humor das pessoas, características da fragmentação das significações sociais. Nas artes, o 

reflexo da apatia aparece em obras mais impessoais, que não externalizam o compromisso do 

artista de expor o abismo criativo, fazendo com que o compromisso com o estilo entre em 

declínio. “Essa mudança na dinâmica da patologia cultural pode ser caracterizada como 

aquela em que a alienação do sujeito é deslocada pela sua fragmentação” (JAMESON, 2007, 

p. 43).  

Tendo em vista esses elementos, é importante também destacar que a noção 

contemporânea de indivíduo é baseada na ausência da historicidade e da memória; na falta de 

profundidade na leitura de mundo e nas relações humanas; e na fragmentação espacial, social 

e política das pessoas. Todos esses elementos são reforçados cotidianamente pelos 

mecanismos diretos de dominação ideológica como os meios de comunicação de massa que 

se tornaram um instrumento de peso para a manutenção do poder da classe dominante na 

sociedade capitalista. O projeto de autonomia capaz de mudar a ordem social pela tomada de 

poder é ideologicamente substituído pelo império da oligarquia liberal que governa somente 

para evitar com muita dificuldade o dilaceramento da sociedade cada vez mais entregue à 

passividade do trabalho e consumo que gera a atual crise de auto-representação. “Deixando-se 

contaminar pela gestão, a política perde sua credibilidade e até sua legitimidade. Para uns, ela 

se ‘vendeu ao grande capital’, para os outros, ela é impotente para impedir a instauração de 

uma sociedade de mercado na qual o homem é como qualquer mercadoria.” (GAULEJAC, 

2007, p.281). No plano do funcionamento real da sociedade, a instituição democrática foi 

convertida no abrigo do poder do dinheiro, da tecnociência, da burocracia dos partidos, da 

mídia. No plano individual ocorre um novo tipo de fechamento de sentido que toma a forma 

do conformismo generalizado. “Diz-se: todo indivíduo é ‘livre’ – mas, de fato, todos recebem 

passivamente apenas o sentido que a instituição e o campo social lhes propõe e impõem: o 

teleconsumo, feito de consumo, de televisão, de consumo simulado via televisão.” 

(CASTORIADIS, 2002, p.236).  

O consumo de bens, após a década de 1970, começou a dividir espaço com o consumo 

de serviços para diversão como espetáculos e eventos. O tempo de vida desses serviços, como 

a ida ao museu ou ao cinema, embora difícil de estimar, é bem menor do que o de um 

automóvel ou de uma máquina de lavar. “Como há limites para a acumulação e para o giro de 

bens físicos, faz sentido que os capitalistas se voltem para o fornecimento de serviços bastante 

efêmeros em termos de consumo” (HARVEY, 1996, p. 258). O incremento galopante das 

forças produtivas não engendrou a emancipação rumo ao reino da liberdade, ao contrário, os 

indivíduos cada vez mais estão prisioneiros da mesma racionalidade presente nas fábricas, 
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incapazes de vencer o eterno círculo de trabalho e consumo. “As horas vagas do animal 

laborans jamais são gastas em outra coisa senão em consumir, e quanto maior é o tempo de 

que ele dispõe, mais ávidos e insaciáveis são os seus apetites.” (ARENDT, 2001, p.146). Os 

reflexos desse processo podem ser percebidos no âmbito da cultura, uma vez que a 

volatilidade e efemeridade de modas, produtos, técnicas de produção, processos de trabalho, 

ideias, valores e práticas estabelecidas foram acentuadas. A ascensão da insignificância, termo 

empregado por Castoriadis (2002) para se referir ao atual momento do social-histórico, pode 

ser identificada, na sua vertente econômica, na necessidade de produzir mercadorias que 

possam ser consumidas rapidamente, tendo em vista que é característica do regime de 

acumulação flexível a aceleração do tempo de giro do capital como forma de acentuar os 

lucros. “Um discurso insignificante é aquele que se fecha continuamente sobre si mesmo, 

cada termo podendo ser substituído por um outro em um permanente sistema circular.” 

(GAULEJAC, 2007, p.89). A linguagem da insignificância erradica os conflitos de interesse 

pela afirmação de valores que se pretendem destituídos de localização, o que desestrutura a 

univocidade identitária necessária para a permanência e compartilhamento das significações 

sociais. “Quando dizemos tudo e também seu contrário, a discussão não é mais possível. 

Ainda mais quando a aparente neutralidade, o pragmatismo e a objetividade apresentam um 

programa que parece incontestável.” (GAULEJAC, 2007, p.91). Por isso, para que possa 

cumprir com o eterno esforço de insignificância, a descartabilidade é um valor fundamental 

das sociedades atuais, a qual pode ser percebida em relação a bens de consumo que são 

jogados fora diariamente, como embalagens, guardanapos e roupas, mas também em relação a 

valores e estilos de vida, como o desapego a pessoas e lugares, a relacionamentos estáveis e a 

determinados modos de ser e agir. “A quantofrenia, o ‘falar vazio’, a insignificância, a 

normalização do ideal são todos eles processos que ilustram a falência simbólica dos 

discursos gestionários.” (GAULEJAC, 2007, p.294). 

Sobre outro aspecto, o pensamento cai com freqüência nas proclamações do fim da 

filosofia ou fim das grandes narrativas que reduzem toda a história do pensamento greco-

ocidental ao fechamento metafísico do projeto racionalista. “A incapacidade que passa hoje a 

filosofia de criar novos pontos de vista, novas idéias filosóficas exprime, nesse campo 

particular, a incapacidade da sociedade contemporânea de criar novas significações sociais, e 

de questionar a si própria.” (CASTORIADIS, 2002, p.90). As únicas “criações” residem 

apenas na inovação tecnológica, produtiva, comercial e financeira, quase nunca veio algo de 

relevante da filosofia contemporânea porque esta se esquiva de provocar as mudanças sociais 

necessárias para a emancipação dos homens. Castoriadis (2002, p.91) comenta: “A imagem 
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mais clara dessa situação é dada pelas ‘teorias do pós-modernismo’, que são a expressão mais 

nítida, eu diria mesmo a mais cínica, da recusa (ou da incapacidade) de questionar a situação 

atual.” Além da falta de profundidade crítica da filosofia contemporânea, após o 

desmoronamento dos regimes totalitários e a pulverização do marxismo-leninismo, a maioria 

dos intelectuais profissionais passou a associar imediatamente o sistema político ocidental ao 

ideal democrático como se fosse uma questão de simples oposição ao totalitarismo. Isso é 

resultado do esquecimento e da ocultação da efetividade do atual momento do social-histórico 

realizado pelos “teóricos políticos” incapazes de repensar com profundidade a influência das 

categorias deixadas pelos sistemas racionais sobre as recentes correntes totalitárias 

(CASTORIADIS, 2004, p.213). 

Ainda que as teorias do pós-modernismo tenham surgido de maneira dispersa, elas 

possuem uma unidade ideológica no que se refere ao predomínio da democracia liberal como 

o horizonte insuperável desta época, o que contribuiu, a partir dos anos de 1970, para o 

fortalecimento da perspectiva de forças conservadoras da sociedade (ANDERSON, 1999). 

“Temos assim uma repetição interminável da crítica ao totalitarismo, que está chegando com 

um atraso de setenta anos, e que permite silenciar os problemas ardentes do presente: a 

decomposição das sociedades ocidentais, a apatia, a corrupção e o cinismo político, etc.” 

(CASTORIADIS, 2002, p.99). A postura do intelectual contemporâneo apolítico, que recusa o 

papel de responsabilidade necessariamente vinculado a sua atividade, confirma o pseudo 

consenso generalizado que silencia as vozes discordantes e dissidentes dentro do grandioso 

mercado de consumo cultural ao eliminar qualquer diferença entre cultura pop idiotizante e 

reflexão social, consciente e lúcida. “Há traição por parte dos próprios críticos ao seu papel de 

críticos; há traição por parte dos autores em relação à sua responsabilidade e ao seu rigor; e há 

a vasta cumplicidade do público, que está longe de ser inocente nesta questão, visto que ele 

aceita o jogo.” (CASTORIADIS, 2002, p.101). Assim, em nome da pseudocientificidade, os 

intelectuais profissionais desqualificam o uso de algumas categorias e regiões do pensamento 

para não assumirem como verdadeiras as conclusões necessárias retiradas da observação 

lúcida dos acontecimentos sociais. “No plano da criação cultural, no qual evidentemente os 

julgamentos são os mais incertos e contestáveis, impossível subestimar o avanço do 

ecletismo, da colagem, do sincretismo invertebrado e, sobretudo, a perda do ‘objeto’ e a perda 

do ‘sentido’.” (CASTORIADIS, 2002, p.237).   

Para esses autores do fim da filosofia, a sociedade não poderia mais ser concebida 

como um campo de conflito entre duas classes sociais, mas como uma rede de comunicações 

lingüísticas ou “jogos de linguagem”. A ciência, por exemplo, seria apenas um entre tantos 
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estilos narrativos heterogêneos. Esses autores destacam ainda que o poder não se encontra em 

última instância na estrutura do Estado, mas em pequenas esferas de poder locais que 

reproduziriam o domínio social por meio de discursos difusos. Por este pensamento, apenas 

por meio de ataques multifacetados e pluralistas às práticas localizadas de repressão do 

sistema capitalista é que este poderia ser combatido sem que novas formas de repressão se 

perpetuassem. De acordo com a limitada lógica pós-modernista, a sociedade deve ser 

analisada setorialmente pelas relações dos grupos sociais, não mais pelas classes sociais, uma 

vez que práticas difusas de revolta seriam mais adequadas às transformações forjadas para 

reestruturação produtiva social. Os chamados novos movimentos sociais, surgidos a partir da 

década de 1960, seriam o centro do protagonismo político do século XXI, tendo como 

peculiaridade organizativa a segmentação e a fragmentação, constituindo identidades a partir 

da etnia, nacionalidade ou até habilidade; mas não mais por classe social. As mudanças 

recentes na organização produtiva capitalista colocariam um fim à associação entre o 

proletariado e o seu papel de sujeito da revolução social, delegando essa atribuição aos 

“novos sujeitos” emergentes, os novos movimentos sociais marcados pela diversidade e 

multiplicidade. 

Os intelectuais profissionais, assim com o restante da sociedade vítima do isolamento, 

procuram uma nova perspectiva ética para guiar os atos e comportamentos singulares. 

“Impossível não constatar a semelhança desta mudança de direção do fechamento na esfera 

‘privada’ que caracteriza a época e a ideologia ‘individualista’.” (CASTORIADIS, 2002, 

p.241). Ignora-se por estas novas teorias o fato de que os seres humanos pertencem ao mundo 

social capaz de materializar e significar os atos dos seus integrantes e que as condições de 

mudança da sociedade dependem, sobretudo, de enxergar as relações de tensão em sua 

totalidade, ou seja, na irrefutável verdade de que a maioria dos problemas sociais resume-se 

na disputa entre a classe dominante capitalista (oligarquia liberal) e a classe operária 

(legítimos portadores do sentido do projeto de autonomia). “Na qualidade de indivíduos, não 

escolhemos nem as perguntas às quais teremos de responder, nem os termos nos quais elas 

serão colocadas, nem, sobretudo, o sentido último de nossa resposta uma vez dada.” 

(CASTORIADIS, 2002, p.242).  

Por meio desses elementos, é possível perceber que há um questionamento, dentro de 

alguns autores contemporâneos, dos principais pilares da modernidade, entre eles o da classe 

trabalhadora como agente heroico de sua própria libertação por meio do conhecimento e da 

análise da totalidade de uma sociedade. Um traço definidor dos adeptos da corrente pós-

moderna é justamente a perda da credibilidade nas assim chamadas “metanarrativas”, que 
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foram substituídas por teorias fragmentadas, multifacetadas e plurais de compreensão da 

realidade. “Ou você se entusiasma com uma metanarrativa específica, como a história do 

avanço tecnológico ou a marcha da Mente, ou você acha essas fábulas opressivas e se volta 

então para uma pluralidade de relatos.” (EAGLETON, 1998, p.108). Num momento de 

falência temporária dos movimentos políticos de massa, tendo em vista também a 

reestruturação produtiva na segunda metade do século XX, surgiu uma perspectiva teórica 

que retirou a identidade entre projeto de autonomia e transformação social ao mesmo tempo 

em que anunciou o fim da análise da totalidade como atividade primordial da intelectualidade. 

“A monstruosidade dos regimes comunistas levou muitas pessoas, e das melhores, a recusar 

toda visão e todo objetivo globais da sociedade e a buscar em suas consciências individuais 

(ou em princípios de transcendência) as normas capazes de guiar sua resistência.” 

(CASTORIADIS, 2002, p.240).  Do ponto de vista da estratégia política, a afirmação da anti-

totalidade significa o reconhecimento da impotência de organização do movimento 

revolucionário contra o capitalismo, pois na medida em que não é possível combatê-lo de 

modo total, busca-se elencar pontos marginais do sistema que podem ser transgredidos ou 

subvertidos momentaneamente. “Esse seria um meio conivente de racionalizar a nossa 

impotência” (EAGLETON, 1998, p. 12). “À medida que o antagonismo de classes se 

normaliza, explosões surgem aqui e ali, sem passado ou futuro e desaparecem com o mesmo 

fulgor com que apareceram.” (LIPOVETSKY, 2005, p.187). Os atuais movimentos sociais 

têm em comum o fato de não mais se posicionarem radicalmente dentro da luta de classes 

articulada ao redor do proletariado organizado. 

 Ao contrário das análises desmobilizantes das correntes pós-modernistas, a atividade 

intelectual precisa elucidar as mudanças econômicas, sociais e culturais, decorrentes da queda 

da teoria marxista, com o objetivo de subsidiar possíveis ações políticas de transformação 

social. Somente por meio de uma compreensão ampla do novo contexto cultural e econômico 

será possível imprimir contrapontos às significações sociais capitalistas centrais. “A política 

está condenada a gerenciar os efeitos do desenvolvimento econômico ou deve organizar a 

economia para colocá-la a serviço de um projeto de civilização respeitoso pelo meio 

ambiente, pelos direitos humanos, pela repartição harmoniosa das riquezas produzidas?” 

(GAULEJAC, 2005, p.264).  Não se trata de conformar os acontecimentos sociais a algum 

conjunto predeterminado de normas lógicas, mas, na verdade, consiste em elucidar as 

características fundamentais de uma ordem social e elaborar os modos alternativos de 

conceituação dos problemas práticos mais importantes. A democracia se constrói pelo 

estabelecimento cotidiano das relações humanas que de nenhuma forma são dadas totalmente, 
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nem predeterminadas, mas se inventam e se desfazem em função das situações, das relações 

de forças, dos conflitos, das ações realizadas de comum acordo. A política recupera seu vigor 

quando se põe como projeto de autonomia capaz de potencializar a dignidade da participação 

cidadã que permita a divisão de tarefas baseada na possibilidade de todos exercerem, a 

qualquer momento de suas vidas, as mais variadas atividades essenciais para a instituição do 

regime da auto-limitação. É preciso assumir posição na batalha ideológica contra a oligarquia 

liberal por meio da construção de um novo imaginário social que permita pensar 

diferentemente as relações entre o econômico, o social e o político. “E nós estamos numa 

época de crise, no sentido antigo do termo, de decisão, onde os elementos de decomposição 

desse projeto de autonomia e os elementos de uma retomada desse projeto coexistem sem que 

seja possível fazer apreciações comparativas e quantitativas.” (CASTORIADIS, 2007b, 

p.339).  

O projeto de autonomia tem por característica desenvolver as capacidades reflexivas e 

deliberativas para operar novas possibilidades do real por meio da criação lúcida da 

imaginação no domínio social-histórico. Para tanto, a imaginação deve contestar o peso das 

tendências heterônomas e apontar outros modos possíveis de instituição social autônoma, 

principalmente pela substituição da lógica instrumental pela reflexão filosófica. As pessoas 

autônomas são capazes de criar um espaço de liberdade sem apelar para o império do controle 

dos comportamentos ou para a busca incessante por resultados. A essência da colaboração e 

da criatividade humana encontra sua fonte em formas de organização que permitem a cada um 

de seus membros desenvolverem suas próprias potencialidades ao mesmo tempo respeitando 

as dos outros. A autonomia, tanto no plano do pensamento quanto na ação coletiva, apoia-se 

na canalização da energia social para a realização concreta da democracia, desde o 

planejamento econômico dos recursos básicos de produção até uma cultura com força para 

significar as experiências humanas de maneira consistente, duradoura e digna. A evolução 

atual da cultura possui estreita relação com a inércia e a passividade social e política atuais, 

portanto, torna-se necessário o renascimento da vitalidade criativa das formas e conteúdos da 

produção cultural em todas as esferas da criação humana para que sirva de base à linguagem 

do novo grande movimento social-histórico que reativará a democracia em todos os níveis da 

sociedade. “Clístenes e seus companheiros não podiam ‘prever’ a tragédia e o Partenon – 

como os Constituintes ou os Pais fundadores não teriam podido imaginar Stendhal, Balzac, 

Flaubert, Rimbaud, Manet, Proust, Poe, Melville, Whitman e Faulkner.” (CASTORIADIS, 

2002, p.238). 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Sociedade e indivíduo, dentro da mútua relação em que aparecem, revelam algumas 

possibilidades de apresentação do social-histórico e, portanto, do ser da humanidade. A 

invenção da democracia pelos gregos e o fenômeno do totalitarismo são iguais produções das 

sociedades, mas que revelam desdobramentos distintos do modo de abordar a questão da 

instituição social. Assim, todas as sociedades que já existiram e que venham a existir 

recolocam necessariamente a questão do ser do homem para erigir sua própria instituição. 

Essa posição defendida por Castoriadis rechaça qualquer sentido predeterminado regido por 

alguma lei geral da razão que aponte possibilidades prontas e acabadas de emergência da 

organização social na história. Como foi mostrado na primeira parte deste trabalho, o 

estruturalismo tentou explicar as diferentes sociedades a partir de um pequeno número de 

elementos invariáveis. Por outro lado, o hegelianismo pretendeu sistematizar, na proposta de 

rígida sucessão histórica, os diversos tipos de sociedade. A primeira corrente falhou em 

reproduzir todas as sociedades possíveis por meio da simples combinação entre algumas 

peças que sempre se repetiriam e formariam a base de todas as construções sociais. Quanto à 

segunda posição, Hegel comete uma grande variedade de distorções nos acontecimentos 

sociais para dar sentido único à história do espírito. Na verdade, as formas das sociedades, as 

obras, os tipos de indivíduos que surgem na história não se resumem a uma pequena lista de 

possíveis existentes e positivos. A essência da natureza humana é a capacidade de sempre 

gerar novas formas de existência social e tal especificidade central do homem permite a 

criação e autotransformação perpétua enquanto existirem pessoas vivendo em coletividade. A 

criação pressupõe a indeterminação do ser, pois aquilo que é nunca está plenamente fechado 

em seu sentido, está por-ser, na possibilidade sempre presente de mudar sua forma para outra, 

ou seja, criação é a capacidade de fazer emergir o que não está determinado, que não é 

derivável, de modo combinatório ou não, a partir do existente concreto. 

A maioria das sociedades cria o sentido de sua instituição no fechamento sem colocar 

a questão do que acontece com o homem, a sociedade e a história. Somente com os 

fenômenos da política e da filosofia o questionamento radical das significações imaginárias 

sociais foi incorporado na atividade de autotransformação das sociedades que abraçaram a 

ideia da ruptura do fechamento. É tarefa da filosofia questionar as representações instituídas 

da coletividade e abrir a interrogação interminável sobre o mundo. Em decorrência disto, 

apresentam-se duas importantes conclusões de cunho ontológico: existem seres sociais que se 
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alteram e criam as determinações de seu ser particular sem que o saibam; por outro lado, há 

seres sociais que podem criar a reflexão e a deliberação por meio das quais eles alteram, de 

maneira refletida e lúcida, as determinações de seu próprio ser. 

Outra noção que Castoriadis emprega para descrever as significações imaginárias 

sociais é a idealidade pela qual a significação não se encontra rigidamente ligada a um 

substrato natural e ultrapassa todos os suportes particulares. São exemplos de idealidade 

signos, símbolos, Deus, vida eterna, polis, partido, mercadoria, capital. Essas significações 

têm sempre uma validade de fato, são legítimas e incontestáveis numa determinada sociedade, 

pois a colocação da legitimidade jamais é questionada pela maioria das sociedades 

tradicionais. Mas no momento em que surge a interrogação por meio das atividades da 

filosofia e da política outra dimensão é criada, exige-se justificação, explicação, uma validade 

não somente de fato, mas, sobretudo, de direito. A instituição da política leva à constante 

reflexão e deliberação pela coletividade do que já está instituído. No contexto de uma 

atividade política democrática Castoriadis denomina “verdade” o movimento que rompe o 

fechamento e procura no esforço de coerência encontrar-se com o existente que nada mais é 

que o social-histórico, constituindo uma visão antropológica formulada em um sentido 

totalmente inédito na história do pensamento greco-ocidental. Pela descoberta do social-

histórico surgem a subjetividade reflexiva e o sujeito político opondo-se aos indivíduos 

conformados à tendência de fechamento na heteronomia. A subjetividade reflexiva e 

deliberante, criticamente e lucidamente aberta ao novo, julga aquilo que surge da imaginação 

para aceitá-lo ou recusá-lo, e muitas vezes deve contrariar os parâmetros de fabricação dos 

comportamentos para assegurar a possibilidade de criação autêntica. 

Determinar as possibilidades e limites do fazer humano sempre foi o legítimo 

problema filosófico-político diante do qual o debate em busca de respostas sólidas sobre a 

construção do mundo comum alcançou mais indeterminações do que elucidações. Apesar da 

necessidade da reflexão sobre a capacidade criativa do ser social, os fatos históricos e a crise 

do pensamento moderno levam a crer que algo no passado tomou um caminho errado e que a 

abordagem tradicionalmente tomada para interpretar a práxis gerou problemas insolúveis que 

levaram a atual situação de confusão e apatia. O mundo moderno, termo que define o ápice do 

desenvolvimento científico pautado no incremento das forças produtivas e no domínio 

absoluto do homem sobre a natureza, expõe uma interpretação da coletividade alicerçada na 

tradição metafísica ocidental insustentável para os desafios contemporâneos. As verdades 

suprassensíveis, defendidas desde o surgimento da filosofia platônica na antiguidade, e a 

alienação das pessoas perante o mundo comum vivenciado nos dias de hoje são o primeiro e o 
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último estágio do vigoroso esforço para subjugar a ação política em função de outras 

atividades ditas superiores: fabricação, trabalho, racionalização. 

 Assim, com os trágicos acontecimentos que marcaram a ascensão da insignificância 

no século XX, ocorre o fim da capacidade da tradição filosófica de fornecer os referenciais 

teóricos para a interpretação da sociedade, movimento de declínio iniciado com o 

esfacelamento dos valores e costumes que sustentaram as comunidades políticas por vários 

séculos até o aparecimento dos eventos que desafiaram todas as bases da convivência 

humana. As dúvidas sobre os preceitos da ética metafísica vieram com o desmascaramento 

dos valores máximos da humanidade que se mostraram, na era moderna, parciais, ideológicos, 

representações disformes das relações sociais. A quebra da continuidade com a tradição 

unitária trouxe desconfiança em relação à capacidade do homem de decidir sobre assuntos 

comuns em consonância com as regras valoradas na postulação do Bem filosófico. 

Nesse contexto, o tema da autonomia também sofreu abalo significativo. A 

experiência totalitária, principalmente nas suas vertentes stalinistas e capitalistas, almejou, por 

meio do terror, medo e solidão, a dominação absoluta capaz de eliminar com eficiência 

máxima o relacionamento das pessoas na condição de seres aptos a interagirem para 

construção do mundo compartilhado. Tal controle pretendia eliminar definitivamente os 

frágeis resíduos da democracia ao exigir que todos se contentassem exclusivamente com a 

dimensão funcional-biológica das necessidades humanas. Diante disto, cidadãos não eram 

necessários para conferir legitimidade ao governo: a própria ideologia justificava todos os 

atos das instituições sem possibilidade de erros. 

A partir desta delicada situação, Castoriadis defende outro modo de reflexão sobre as 

sociedades como forma de enfrentar as dificuldades relacionadas à participação política e 

legitimação da instituição social a partir do fim da autoridade da tradição filosófica e política 

moderna, principalmente para analisar os momentos de aparição do projeto de autonomia 

diante da crise originada pelas tendências e experiências totalitárias. Os problemas postos no 

âmbito da instituição social mantêm-se atuais com as novas perspectivas da globalização, da 

crise da concepção moderna de participação política e com a tendência à legitimação da 

oligarquia liberal pelo poder propagandístico. O bloqueio da ação política nas atuais formas 

societárias, baseadas nas decisões das corporações internacionais, centralizadas e respaldadas 

nos padrões midiáticos, aponta para o crescimento da violência e declínio da persuasão 

enquanto mediadora dos conflitos sociais. A falência do ideal democrático conduz à 

instauração de um sistema societário em que os homens, privados da condição de seres 

capazes de agir e falar, são considerados substituíveis como animais ou peças de alguma 
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máquina complexa. Por isso, a reflexão sobre a política a partir dos argumentos castoriadianos 

repensa as possibilidades de resistência no contexto da ilegitimidade democrática que a 

sociedade contemporânea experimenta com o predomínio do econômico em detrimento do 

público.  

A transformação da política em mera instância encarregada da administração da 

sociedade é algo que preocupa Castoriadis em toda sua jornada intelectual. Trata-se de 

diagnosticar o perigo em deixar os assuntos públicos nas mãos de especialistas tornando os 

cidadãos incompetentes para opinar sobre o que diz respeito a todos, afastando-os dos 

embates públicos. A superação da apolitia, criada pelo processo globalizante capitalista, 

implica o confronto direto com a tradição e a cultura autoritárias que obscureceram a 

legitimidade advinda da participação direta dos cidadãos nas decisões coletivas. O exercício 

da democracia, tal como foi pensado pelos gregos antigos, conciliando as diferenças a partir 

do pacto de isonomia, aponta para um dos caminhos possíveis para reconstrução da dignidade 

humana por meio da edificação de espaços de convivência pautados na igualdade e liberdade 

políticas. 

Por exigir o contato permanente com o outro, a autonomia coletiva é a condição 

indispensável para a ação na sociedade democrática. Toda decisão política deve levar em 

consideração a intersubjetividade na qual o cidadão é inserido, sem recorrer às provas ou 

demonstrações extramundanas para fortalecer seu ponto de vista. Sendo de origem metafísica 

ou científica, a verdade dos especialistas por si mesma não diz respeito ao governo 

democrático porque está situada além do diálogo e consentimento. Somente a ação política 

que estimule o contato igualitário entre os homens possui legitimidade para assegurar o 

espaço coletivo em que predomine o respeito à dignidade humana, bem como, a instauração 

da criação consciente e lúcida das significações sociais. 

Castoriadis defende o resgate da questão da autonomia política, definida como a 

atividade coletiva, refletida e lúcida que surge a partir do momento em que é colocada a 

questão da validade de direito das instituições, seja para confirmá-las em todo ou em parte. 

Na atividade política o homem altera conscientemente o seu modo de ser, principalmente pela 

incorporação de problemas éticos que não são dados necessariamente pela história, mas, na 

verdade, pela pergunta “o que devo fazer?”, permitindo que a reprodução passiva 

comportamental das sociedades heterônomas seja quebrada. Desta maneira, na sociedade 

instauradora da política, criam-se de maneira voluntária as condições para a contínua 

transformação das significações sociais. A originalidade da democracia grega e do movimento 

revolucionário moderno atesta a possibilidade do homem de pensar por si mesmo, da 
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isonomia entre todos os cidadãos, da igualdade terrena absoluta entre todos os seres humanos 

(ao contrário da igualdade cristã situada somente na relação com a comunidade divina). Por 

isso, Castoriadis deposita grande esperança que esta longa tradição de questionamento 

institucional sirva de exemplo para o revigoramento do pensamento político e da atividade 

coletiva humana, quando os homens despertarão do sono do individualismo, da apatia e da 

privatização para empreenderem a batalha definitiva contra a oligarquia liberal que engana a 

todos com suas falsas promessas de progresso ininterrupto. 

Percebe-se que a principal preocupação de Castoriadis em todo o seu percurso 

filosófico é pensar o projeto de transformação da sociedade em oposição a qualquer tentativa 

de antecipar racionalmente a organização coletiva futura. O temor de que após a queda dos 

referenciais teóricos do marxismo levasse a destruição do movimento revolucionário lança o 

desafio de pensar criticamente a organização social sem o auxílio de uma teoria delimitadora 

da ação consciente. Isto somente será possível quando o pensamento e a reflexão estiverem 

reatados à práxis, ou melhor, quando as pessoas forem reconhecidas como seres agentes do 

desenvolvimento da sua própria autonomia. “Esse por fazer não é o caso das relações 

simplesmente pessoais, como a amizade e o amor, onde esta autonomia é reconhecida, porém 

seu desenvolvimento não é colocado como objetivo do relacionamento.” (CASTORIADIS, 

2007, p.94). Diferente também de um saber absoluto, a orientação do saber da práxis constrói-

se de maneira fragmentária e provisória, pois não há teoria total do homem e da história, e o 

desenrolar da práxis origina constantemente novo saber. Portanto, a atividade precede a 

elucidação, pois a transformação do dado é o suporte da construção do conhecimento sobre a 

realidade. Decorre daí outro aspecto importante que é a transformação do próprio sujeito a 

partir da experiência em que está engajado. Mas os preconceitos norteadores da política 

liberal tratam os homens como coisas a partir de suas propriedades e de suas reações 

previsíveis diante dos fenômenos sociais. Diferente desta organização burocrática da 

sociedade, a política democrática radical tem como objeto a organização e a orientação da 

sociedade de modo a permitir a autonomia de todos, pressupondo a transformação radical do 

mundo pela atividade autônoma dos homens (CASTORIADIS, 2007, p.97).  

Por outro lado, o debate sobre a relação do projeto de autonomia com a realidade deve 

sair do plano metafísico do avanço irresistível do socialismo na história para a discussão sobre 

a transformação da sociedade num sentido mais flexível e concreto (CASTORIADIS, 2007, 

p.99). O fazer lúcido não está alienado na imagem adquirida do momento atual, mas se 

modifica a cada passo que não confunde intenção e realidade, desejável e provável, porque 

todas as definições do objetivo do movimento emancipatório revelam-se sucessivamente 
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como provisórias (CASTORIADIS, 2007, p.108). A política apresentada pelo projeto de 

autonomia consiste em reconhecer e explicitar os problemas da sociedade como totalidade em 

constante alteração, por isso reconhece a sociedade como algo que não é inércia em relação 

aos seus próprios problemas. O projeto de autonomia, por meio da transformação consciente 

dos homens e da instauração da sociedade organizada para a promoção da autonomia entre 

todos, ampara-se na constatação da crise da sociedade estabelecida e na realidade histórica 

efetiva que permite transformá-la.  

Castoriadis (1987) localiza na polis ateniense o nascimento simultâneo da filosofia 

enquanto reflexão que questiona a representação instituída do mundo por meio da 

interrogação ilimitada, e da política como atividade que põe em questão a instituição efetiva 

da sociedade, atividade que visa lucidamente a instituição social como tal. No momento em 

que a política compreende a redefinição da sociedade estabelecida procura reinstituir ou 

reformular o poder vigente. Assim, a instituição da sociedade é colocada claramente como 

obra dos homens, objeto constante de reinterpretação e recriação das leis da sociedade. 

Portanto, a criação simultânea da política e da filosofia é a primeira aparição histórica do 

projeto de autonomia coletiva e individual, a partir do momento em que os próprios cidadãos 

gregos eram responsáveis por suas leis, consequência da livre capacidade de pensar e agir no 

meio público (CASTORIADIS, 1992). Esta atividade de interrogação incessante obriga a 

todos os cidadãos a justificarem seus atos e palavras, rejeitando qualquer hierarquia que 

defina o lugar de cada homem pois a política é a atividade consciente e explícita da 

coletividade que questiona a justiça das instituições vigentes. Por isso, Castoriadis (1999), 

define o objeto da política como sendo o de criar instituições que facilitem ao máximo o 

acesso à autonomia individual e possibilitem a participação efetiva no poder existente da 

sociedade. O mais importante em uma sociedade autônoma é criar instituições cuja 

interiorização pelos indivíduos não limite, mas amplie a capacidade de todos de alcançarem a 

autonomia em todos os níveis sociais (CASTORIADIS, 1992). Ao investigar a concepção de 

polis originada na Grécia antiga Castoriadis enfatiza a ruptura da heteronomia instituída por 

meio da inserção do indivíduo no âmbito da coletividade autônoma, pressupondo a 

simultaneidade entre esta e o indivíduo autônomo. A sociedade democrática cria espaços de 

participação e ao desempenhar a função de questionar o instituído lança uma perspectiva nova 

ao que já foi feito, ao que já foi pensado, registra o real, o percebido, investiga a essência da 

cultura democrática, marcada pela emergência dos vínculos entre conhecimento e cidadania, 

da educação com o surgimento de novos direitos. 
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Cabe lembrar que a sociedade autônoma não é uma sociedade perfeita que declara o 

fim da história ou a coincidência entre as instituições ideais e a realidade. Ao contrário, o 

projeto de autonomia é uma forma de sociedade que surge na história real, que já encontrou 

algumas aparições como na Grécia Antiga e na época moderna. Para Castoriadis, a 

característica principal do projeto de autonomia é que o movimento de reorganização da 

sociedade realizou-se no passado e continua a trabalhar o presente e a construir o futuro, 

apresentando-se como uma práxis. Para a práxis, a autonomia é um fim em si mesmo, que 

visa o desenvolvimento da autonomia como fim e utiliza para esse fim a autonomia como 

meio (CASTORIADIS, 2007). O modo como a práxis e a filosofia tradicional se confrontam 

com a realidade é totalmente distinto. Quando a teoria unitária apresenta a realidade, postula 

que a possui em sua totalidade absoluta. A práxis, pelo contrário, mesmo que leve em 

consideração a totalidade, não a toma nunca por acabada, visa-a como unidade aberta 

fazendo-se ela mesma. Deste modo, a prática da autonomia não procura produzir um esquema 

total da realidade, uma espécie de saber absoluto sobre a sociedade que poderia resolver todas 

as questões que lhe fossem colocadas. Para a práxis basta somente que a sua realização 

permita acréscimo na capacidade da sociedade particular de responder aos seus problemas 

reconhecidos lucidamente. 

A transformação da realidade implica o reconhecimento do social-histórico enquanto 

domínio do ser, na medida em que a sociedade, previamente instituída, possui capacidade de 

auto-alteração, portanto, obra do imaginário social. O social é o coletivo anônimo já 

instituído, no qual e pelo qual, os sujeitos podem aparecer, pois não há relação intersubjetiva a 

não ser entre sujeitos já socializados. A política como projeto de autonomia tem por objetivo 

o questionamento permanente das leis que organizam a sociedade e as aceitam como sua 

criação. Para que isto aconteça, é necessário que todos tenham a possibilidade de participar 

ativamente na formação das significações sociais. Portanto, a política é projeto de autonomia 

porque se trata de uma atividade coletiva, refletida, e lúcida, visando à instauração global da 

sociedade (CASTORIADIS, 1992). 

O sentido autêntico da política reside no ato de se fazer leis, de instituir as regras e as 

normas sociais, na capacidade de todos os integrantes da sociedade de decidirem como 

funciona e como se organiza a sociedade como um todo. A sociedade plenamente democrática 

é aquela que permite que a crítica da realidade instituída seja permanentemente possível, que 

exista a capacidade coletiva de todos instituírem as “regras do jogo”. Castoriadis (2006) opõe-

se a qualquer concepção da história que apele para um plano pré-determinado, seja de origem 

natural, racional ou divina. Ele prossegue na ideia de que a sociedade é o resultado da 
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permanente tensão entre sociedade instituída e sociedade instituinte, pois é fruto da diferença 

entre a sociedade particular e o imaginário social que promove sua alteração. A história é 

criada pela atividade teórica e prática dos homens, na dimensão chamada de social-histórico 

que se impõe como limite que não se ultrapassa mesmo sendo objeto de constante 

interrogação e de mudança da ação humana. 

O social-histórico é consequência do movimento de auto-instituição realizado por cada 

sociedade, mas essa não é a compreensão da tradição filosófica, que sempre conduziu o 

debate sobre as mudanças sociais para a realização de uma norma, fim, ou telos localizados 

além da sociedade (CASTORIADIS, 2007). A lógica herdada do pensamento metafísico 

tradicional foi incapaz de compreender a dimensão social-histórica porque reduziu tanto a 

sociedade como a história a operações de subsunção a categorias previamente estabelecidas. 

Deste modo, sociedade e história são consideradas como resultantes de causas e razões 

definidas, como meios para o alcance de fins que lhes são exteriores, ou então, como processo 

cujo sentido é determinado por um sistema de valores superior e além do mundo social.   

Contra tal concepção Castoriadis argumenta que o indivíduo, com todos os seu valores 

éticos, somente existe como produto do processo contínuo de socialização, porém, a 

sociedade também altera a si própria, não é autocriação definitiva, mas se constrói como 

autoalteração imperceptível, incessante, e como possibilidade de efetivas rupturas criadoras 

de novas significações dentro da sociedade. A união e a coesão de uma sociedade são 

solidificadas pelo emaranhamento das significações sociais que orientam e governam a vida 

daqueles que partilham o mesmo universo simbólico. Essas instituições impõem-se aos 

membros de uma comunidade não somente pela coerção, pois seriam insuportáveis e, desse 

modo, nunca seriam interiorizadas pelos indivíduos, mas também é resultado da adesão, do 

acordo e da legitimidade (CASTORIADIS, 1987). Portanto, o pensamento ético de 

Castoriadis define-se como uma relação estreita entre ética e política. Os indivíduos não estão 

absolutamente determinados, mas eles são profundamente limitados pelo horizonte social-

histórico cujo movimento escapa ao controle de cada indivíduo em particular. Apesar do 

condicionamento ser parcialmente insuperável, permanece a capacidade de questioná-lo e 

transformá-lo, de fazer surgir novas instituições que tenham por meta tornar os homens 

autônomos, por isso, a política sobrepõe-se à ética, mas nunca a suprime totalmente 

(CASTORIADIS, 2002). Quando os indivíduos questionam as instituições estabelecidas, por 

mais que o façam por motivos éticos, eles tem em vista outro sistema, atuam sobre a 

instituição global da sociedade, torna-se uma ação de relevância pública. 
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O social-histórico é o domínio onde surge a questão da validade dos direitos das 

instituições e também dos comportamentos. Se por um lado o desenrolar da história origina 

questões éticas, por outro, quando o indivíduo é confrontado com eventos que exigem a 

escolha da melhor ação, também questiona esse conjunto de significações sociais que 

constituem a sociedade e formam o indivíduo (CASTORIADIS, 2007). Portanto, o social-

histórico emerge como um estrato particular do ser definido pela constante criação e ação dos 

homens e, ao mesmo tempo, como formador do homem que só existe inserido na sociedade, 

pois cada indivíduo reproduz a sociedade em que vive, ainda que possa modificar 

permanentemente suas instituições ou criar outras, partindo sempre de sua sociedade e agindo 

sobre ela. A ideia fundamental de Castoriadis é o reconhecimento do social-histórico como 

um ente em si auto-fundado capaz de ser transformado pela ação autônoma. 

Avançar para uma sociedade autônoma é pensar a luta pela participação política como 

exercício de superação das relações de dominação, exploração, autoritarismo e outras formas 

de alienação resultantes do conteúdo específico das instituições que sancionam o sistema de 

classes dando como normal a dominação de uma classe sobre a outra. A emergência da luta 

de classes representa a contestação, a oposição no interior da sociedade, em outras palavras, é 

por onde se dá a emergência da autonomia no imaginário instituído. Deste modo, o que antes 

era a absorção irrefletida das instituições coletivas, mera sujeição dos homens às suas criações 

imaginárias, torna-se auto-contestação da sociedade, distanciamento e crítica dos fatos e atos 

do instituído (CASTORIADIS, 2007). Neste sentido, o projeto de autonomia conduz 

diretamente ao problema social e político fundamental que é descobrir as possibilidades de 

transformação do real. Desta maneira, a autonomia entrelaça-se na vida política da sociedade 

ao ponto da constituição da vida social transformar-se na permanente busca da coletividade 

autônoma. 

A queda do pensamento e da ação marxista não inviabiliza a ação revolucionária que 

tem o mesmo significado do projeto de autonomia inaugurado pelos gregos antigos. Continua 

em nossa época existindo um grande número de seres humanos impedidos de administrar seu 

trabalho e participar do movimento de transformação social. A história do conflito entre a 

classe operária e os dirigentes burocráticos encarna o anseio do reconhecimento universal e 

irrestrito da atividade criadora humana, a luta pela ampla participação daqueles que executam 

as tarefas de produção ainda é o centro das mudanças sociais contemporâneas. O capitalismo 

apresenta uma extraordinária flexibilidade e adaptabilidade de suas instituições, entretanto, a 

ausência de um projeto de efetiva emancipação leva o homem contemporâneo a assimilar de 

maneira totalmente heterônoma o imaginário social vigente. O resultado deste fenômeno 
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consiste no crescimento da massa apática, indivíduos que encarnam a vida em sociedade 

como fardo e somente continuam vivendo nela porque estão presos à rotina brutalizante. E a 

única possibilidade de mudança reside em potencializar a herança de liberdade deixada por 

todos os movimentos que ousaram pensar e agir criativamente de forma lúcida e radical. “A 

revolução exigida para tal é infinitamente mais profunda e mais difícil do que a tomada do 

Palácio de Inverno ou a vitória em uma guerra civil.” (CASTORIADIS, 2004, p.243). A 

primeira etapa necessária para a sociedade autônoma passa por uma nova consciência 

histórica que implique ao mesmo tempo uma restauração da relação significativa com o 

passado que permita outra articulação do presente e do futuro. Isto consiste numa ruptura com 

a mitologia do desenvolvimento, do crescimento orgânico, das ilusões da acumulação 

aquisitiva. Inevitavelmente este desafio de instituir uma alternativa viável à ordem vigente 

passa por uma grande reavaliação do quadro estratégico das lutas contra o capitalismo e das 

condições de manutenção do projeto de autonomia diante dos fatos e das decepções das 

últimas décadas. Necessitasse de um novo esforço filosófico que não seja somente um 

antídoto contra as absurdas teorizações do “fim da história”, mas que reexamine o quadro 

conceitual deixado pelos resquícios do projeto de autonomia, principalmente naquilo 

diretamente ligado à relação circular entre teoria e ação. “Mas devemos ver com ‘sentidos 

sóbrios’ o que é, perseguir as ilusões, dizer com vigor o que queremos; sair dos circuitos de 

fabricação e difusão tranqüilizantes, esperando poder quebrá-los.” ( CASTORIADIS, 2009, 

p.27). 
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