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Minha fala parte de uma confissao: ao receber o convite para participar 
desta mesa, 1  expondo os pressupostos de minha forma de trabalhar como 
historiadora, senti-me numa situagao insOlita. 0 que teria eu a dizer, eu que ha 
meses passo os dias em torno de urn bebe, dividindo meu tempo entre trocas 
de fraldas, banhos e amamentagdo? Nesses primeiros meses de vida de uma 
crianga, as saidas eventuais da mae adquirem urn sabor de estranheza: o 
frenetic° funcionamento do mundo, as atividades das pessoas, tudo, tudo Ihe 
parece frivolo frente a sua tarefa de criar seu filho. Talvez seja justamente esse 
investimento total o que garanta a vida. Sb mesmo esse sentimento tao absoluto 
de forgas a uma mulher para enfrentar a exaustao fisica e emocional de cuidar 
de um ser vivo que, ao nascer, sequer sustenta a cabega sobre seus ombros. 0 

1 Este artigo resulta de uma palestra proferida no seminario "Perspectivas do Trabalho do Historiador", na 
mesa redonda de tema " Caminhos da Historia". 0 seminario foi promovido pelo Programa de Aperfei-
coamento Discente (PAD) / Departamento de HistOria/FAFICH/UFMG e pelo Mestrado em Historia/ UFMG, 
no periodo de 29.11.94 a 01.12.94 
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retorno da mae ao mundo sera diffcil, mas precioso e dele dependera a felicidade 
da mae e, principalmente, do filho. Mas sem esses meses de encantamento, a 
vida estaria, certamente, ame agada. 

Entretanto, apesar da sensagao inicial de deslocamento, eu aceitei vir. Se 
a mae é dominada por uma impressao de que tudo e vac) se corn parado a vida 
de seu filho, nem por isso ela ignora que o mundo existe e funciona perfeitamente 
sem eles e que, para sobreviverem, a breve reintegragao da mae e a iniciagao 
da crianga no mundo e garantia da sobrevivencia dos dois. Assim, eu certamente 
nao estou aqui para falar-lhes das gracinhas de meu filho. Mas estou aqui, por 
outro lado, por ter a certeza de que sempre histbria e vida andam mescladas e 
que minha experiencia como mae ha alguns anos marca, indelevelmente, meu 
trabalho de historiadora. E impossfvel, para mim, portanto, falar separadamente 
de meu trabalho e de minha vida pessoal. A trajetbria de urn historiador e sempre 
uma ego-historia. 

Uma crianga que nasce traz a tona de forma avassaladora, toda uma 
indagagao sobre o sentido de: ser. Encontra-se aqui o ponto nodal de minha 
reflexao nesses Ciltimos anos: cada vez mais me convengo que a tarefa do 
historiador nao pode prescindir de uma profunda discussao ontolOgica. 

A premencia de partir do debate sobre o ser foi despertada em mim nas 
leituras de alguns filosofos, como Nietzsche, Foucault, Deleuze e Castoriadis. 
Sem querer iguala-los, pois todos esses pensadores guardam diferengas gritan-
tes entre si, todos eles oferecem uma filosofia renovada a medida que propbem 
uma nova concepgao sobre o ser. 

Explodir a lOgica e a ontologia herdadas do pensamento filos6fico ocidental 
atraves da alteragao radical do sentido de ser é a principal proposta de Cornelius 
Castoriadis. Considerando a predominancia de uma forma de pensar conjuntis-
ta-identitaria no pensamento ocidental, este filosofo mostra como o ser sempre 
foi pensado apenas a medida que era "definido e bem distinto, componfvel e 
decomponivel em totalidades definidas por propriedades universais e corn-
preendendo partes definidas por propriedades particulares". Sem negar a 
validade desta lOgica, inegavelmente presente na vida e nas instituigOes sociais, 
Castoriadis afirma, por outro lado, que aspectos essenciais das sociedades sao 
incompreensfveis a partir dela. Por lidar apenas corn as ideias de totalidade e 
conjuntizagao, a lOgica predominante no pensamento ocidental nega as lacuna-
ridades, as incoerencias. Se nela, o ser significa ser determinado, "tudo o que 
nao e dessa forma é menos, ou nao é de forma alguma, so é existencia 
passageira, contingencia exterior, opiniao, aparencia superficial, erro ou ilusao". 

A medida que exclui o ser que escapa a determinidade como nao ser, a 
logica herdada pensa o social histOrico a partir de categorias universais. Aqui 
estao excluidos, como nos mostra Castoriadis, o tempo e a criagao. 0 tempo é 
aqui a imagem do nao-tempo: pois se o sere sendo sempre as mesmas 
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determinagbes,o ser se liga a atemporalidade, como uma imagem fugaz de uma 
eternidade imOvel que permanece na unidade. 0 tempo é como o desenrolar de 
uma linha. Aqui, ensina-nos o filbsofo, ha lugar para a diferenga, mas nao para 
a alteridade. Se a diferenga e passivel na perspectiva linear, pois aqui o novo 
se engendra a partir do velho (e, portanto, o novo e, um parte, ou em Ultima 
instancia, ou em Ultima analise, determinado pelo que ja existe —o que nos leva 
a tradicional nogao de causalidade histarica) por outro lado, a alteridade nao 
encontra espago para ser pensada. Se o que surge é determinado pelo que e, 
nao ha chance para o absolutamente novo, ou o indeterminado. A criagao 
encontra-se, portanto, restrita aos limites do possivel. 

Entretanto, e justamente a histOria a fonte em que Castoriadis bebeu para 
questionar tais ideias. A criagao envolve o surgimento do outro. E pela histOria 
que se aprende que o tempo é tempo de vir-a-ser, de explosao, de emergencia, 
a cada vez em que ha irrupgao da sociedade instituinte na sociedade instituida. 
Se nos momentos de transformagao radical, o ser social historic° mostra 
agudamente sua alteridade, nem por isso a sociedade que se estabiliza é fixa: 
mesmo quando, aparentemente, uma sociedade so faz conservar-se, ela so é 
alterando-se sem cessar. Repetigao e alteridade encontram-se aqui amalgamadas. 

A criagao como emergencia do outro, que nao se deixa deduzir a partir de 
uma situagao determinada, "conclusao que ultrapassa as premissas ou posigao 
de novas premissas" elimina completamente uma legica causal. lsso nao implica 
na inexistencia de condigOes histbricas, em que novas formas surgem. Entretan-
to, o ser nao e derivado ou determinado por essas condigOes. A polls grega, 
para citar urn exempla dado pelo pr6prio Castoriadis, surge em certas condigOes 
e corn certos meios, num ambiente definido por seres humanos, depois de urn 
formidavel passado incorporado na mitologia e na linguagem gregas. Mas como 
explicar, a partir dal e de forma determinante, toda a originalidade que envolve 
a criagao, pela sociedade grega, da democracia? Como explicar a genialidade 
dos fil6sofos, a forga dos mitos? Temos aqui, urn outro sentido de ser, uma outra 
perspectiva da criagao histbrica e, essencialmente, uma outra temporalidade. 
Tempo, criagao e vir-a-ser: impossivel pensar tais conceitos separadamente. 

E tambern atraves de uma atenta escuta a histOria que Foucault desenvolve 
questoes importantes de seu pensar filos6fico. Insistiremos, mais uma vez, que 
nao queremos igualar a obra destes filOsofos, pois s6 uma leitura imatura e 
inconsequente desprezaria suas especificidades. Mas nao podemos deixar de 
notar o que os aproxima. E na histOria que Foucault depara-se corn a desconti-
nuidade e a ruptura. Problematiza o recorte e o limite, em detrimento da tradigao 
e do rastro. Procura as transformagbes que instauram e renovam os fundamen-
tos, sem preocupagao corn fundamentos fixos e imutaveis. Aqui, o ser perde 
qualquer enraizamento transcendente. Nem mesmo o pr6prio filOsofo se apre-
senta de forma acabada. Foucault alerta seu leitor, corn o maxima compromisso: 
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"nao me pergunte quem sou e nao me diga para permanecer o mesmo.". Sob o 
aparente niilismo desta afirmagao, explode a mais profunda humildade intelec-
tual, presente na renCincia ao pensamento totalizante. 

0 descontinuo e o ser nao sujeito a determinidade nao sao mais o impen-
savel, o que a analise deve reduzir ou desprezar para tentar desvendar uma 
suposta continuidade do ser. De obstaculo, o descontinuo e um elemento 
positivo da hist6ria, que abandona qualquer pretensao de ser uma hist6ria 
globalizante. Adeus a histOria tranquilizadora, na qual apenas se desvenda algo 
oculto desde sempre. A histOria ja nao e mais o lugar do repouso, nem da certeza, 
mas do risco. Num vir-a-ser continuo, a histOria nega a metafisica, ensinando 
aquele que tern o cuidade de escuta-la que por tras dos fatos ha algo inteira-
mente diferente: nao urn segredo essencial e sem data, mas o segredo de que 
eles sao sem essencia. 

A negagao de urn ser fixo e estavel é tarnbern presente no pensamento de 
Deleuze. Ao responder o que e filosofia, Deleuze abandona o papel do sabio 
que busca as verdades essenciais ou conceitos. Esses nao sao como corpos 
celestes a serem alcangadas pelo aperfeigoamento intelectual. Nao ha ceu para 
os conceitos. 0 filOsofo Rao desvenda conceitos ocultos pelas aparencias nem 
alcanga ideias superiores: a filosofia desce ao mundo e sua pratica consiste na 
criagao de conceitos. Isso nao da a filosofia urn estatuto menor nem diminui sua 
importancia, apenas une filosofia, histOria e criagao. Chegamos aqui, novamen-
te, ao ser como devir. 

Tanto Foucault como Deleuze, cada urn a seu modo, sao atentos leitores de 
Nietzsche. Em Foucault, a ressonancia mais marcante do pensamento nietzs-
chiano passa pela postura do genealogista, o grande aprendiz da histeria. E corn 
a histOria que o genealogista se torna capaz de conjurar a quimera da origem, 
de deixar de langar sobre o passado urn olhar de fim de mundo. Nessa 
perspectiva, saber nao é reencontrar. "A histOria é efetiva a medida em que ela 
reintroduz o descontinuo em nosso proprio ser". 

A reversao do platonismo é destacada por Deleuze em seus comentarios 
sobre Nietzsche. Contrapondo-se a teoria das Ideias, sistematizada por Platao 
no dialogo 0 Sofista, Nietzsche adota, de forma estrategica, o elogio do 
simulacro. Se Plata° valorizou como ser as boas cOpias, aquelas que guarda-
riam semelhanga corn as Ideias, fundando-se na essOncia e baseando-se na 
semelhanga corn os conceitos eternos e fixos, o simulacro e o nao-ser, pois seu 
signo e o da indeterminidade. Em Nietzsche, os simulacros nao sao uma outra 
verdade, ja que a nogao de verdade perde seu estatuto de grande anseio do 
filOsofo. As verdades nao sac,  encontradas em urn local secreto, mas criadas 
pelo homem. 0 simulacro nega os modelos pois mostra o excentrico e o 
divergente, traz a tona a subversao, ao incluir urn ponto de vista diferencial e ao 
possuir urn devir louco e ilimitado. 
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Todos esses autores acima citados apresentam-nos uma filosofia ousada-
mente diferenciada por uma ontologia que considera o ser, prioritariamente, 
como vir-a-ser. A leitura de suas obras desperta-nos definitivamente para a 
urgencia de se pensar tal questa°. Nao se trata de abandonar a histOria e 
direcionar-se a filosofia. Mas é a partir de umafilosofia revolucionada pela histOria 
que se abre urn promissor caminho de volta a histOria. E a partir do conceito de 
vir-a-ser que podemos construir uma historia nao linear, afastada de explicagOes 
causais e de sentidos supra-histOricos. SO uma ontologia renovada sustenta urn 
pensamento hist6rico realmente inovador. 

Eu costumo brincar, ern sala de aula, sobre o fato de que, a despeito de 
atentas leituras e minuciosos debates destas obras, o conceito de devir s6 se 
tornou perfeitamente claro e compreensivel para mim no dia em que me defron-
tei, pela primeira vez, corn meu filho. Nada tao decisivo como uma crianga que 
nasce para mostrar sua indefinigao, seu vir-a-ser. Nenhuma teoria genetica, 
nenhuma racionalizagao pode explicar a aguda diferenga de urn novo ser. Ele 
muito mais que uma combinagao de informagOes hereditarias ou o que a vida 
social e familiar pode prever. Ao nascer, ele e potencialmente apto a vir a ser o 
que nao podemos sequer imaginar. Qual mae é capaz de prever o que o filho 
sera? A priori, qualquer uma tern licenga para imaginar que seu filho pode mudar 
todo o mundo ou simplesmente nada. Sua identidade apresenta-se muito clara-
mente como algo que esta sendo construido, desde o momento que os pais 
sabem da existencia do filho. A crianga e pura criagao. Ela mostra, para quem 
a recebe nos bragos, como sao frageis as fronteiras do pensado e do passive!. 

Seriamos, entretanto, romanticamente ingenuos se atribuissemos, simples-
mente assim, urn papal libertador a crianga. Se urn babe 6, por um lado, vir-a-ser, 
ele e, por outro lado, o delirio da completude e da totalidade unificadora. Numa 
primeira organizagao psiquica, em que o sujeito s6 consegue referir-se a si 
mesmo, sem que exista uma distingao de si e dos outros, a diferenga e a 
alteridade nao existem, pois ha uma inclusao totalitaria de tudo o que o cerca. 
Castoriadis nos fala, baseado numa instigante e original leitura de Freud, de urn 
estado monadic° indiferenciado, em que o sujeito nao é soma dos personagens 
ou da organizagao, mas ele é a cena. Urn babe chora ao sentir ameagado esse 
mundo que e seu, o estado primario, o antes da separagao e da diferenciagao. 
0 babe reconstitui, ao ser atendido, alimentado, acalentado, aquecido, acaricia-
do e limpo, na sua fantasia, esse mundo primitivo. 

Na evolugao ulterior do sujeito, a partir da ruptura da mOnada, havera a 
socializagao da psique. Mas os sonhos totalizantes e os delirios unificadores 
perseguem o homem em toda a sua vida, tantas vezes incapaz de perceber 
que justamente na incompletude reside a forga de sua criagao. 

Ao crescer, o beb8 tern que dilacerar seu mundo autistic°. 0 outro 
estabelecido como tal, a partir do memento em que é vista como aquele que 
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dispbe do objeto do desejo —o seio. A onipotencia e deslocada. Nesse segundo 
momento, o bebe imputara a mae a onipotencia imaginaria que se auto-atribuia 
inicialmente. Corn o passar do tempo, cabers a mae mostrar ao filho que ela 
tambern e incompleta e humana. 

Entretanto, nesse momento crucial, a mae, na maioria das vezes, ao se 
destituir do papel de senhor da significagao, transfere esse papel para outro 
suporte. Permanece, aqui, o raciocinio totalizante, ern que a fonte de tudo ou o 
sentido das coisas e atribuido a urn deus, ou a Razao, ou a uma instancia 
instauradora de urn sentido metafisico. Mas a mae pode oferecer uma outra 
perspectiva: ela pode mostrar para a crianga que ninguern nem nada e fonte 
absoluta da significagao. Ela pode remeter a instituigao social histOrica da 
significagao e a significagao como instituinte. 

Ao agir assim, a mae certamente cumpre uma dificil, mas belissima tarefa: 
a verdadeira atitude humana de assumir, aceitar, tomar a si a indeterminidade, 
o risco, sabendo que nao ha nem protegao, nem garantia, que as protegbes e 
garantias existentes sao triviais e nao vale a pena considers-las. Reconhecer o 
caos enquanto caos e a incompletude humana enquanto tal é constatar que 
admitir a morte (a passagem do ser ao nada) e condigao de se pensar a criagao 
absoluta e radical ( passagem do nada ao ser). 

Tenho pensado que o papel do historiador e parecido corn o da mae: 
mostrar a sociedade sua auto-instituigao, romper e deixar cair por terra os mitos 
da totalidade e da completude, destruir os supostos senhores da significagao, 
mostrando o carater humano e social hist6rico das significagbes. Admitir a morte 
dos deuses — ou melhor, constatar sua inexistencia — é passar de uma 
sociedade baseada na culpa para uma cultura da responsabilidade. Como nos 
mostram Nietzsche e Castoriadis, e porque Deus esta morto que nao se pode 
fazer tudo. E porque nao ha outra instancia, ou outro mundo, ou outra vida, que 
nos somos absolutamente responsaveis. 

Suprema responsabilidade a do historiador esta de mostrar a sociedade a 
hist6ria de sua auto-instituigao e de sua auto-criagao. Tao grande e bela como 
a responsabilidade de ter uma crianga nos bragos. 

Ap6s escrever tudo isso, penso em como me precipitei ao achar, inicialmen-
te, que uma mulher que olha criangas nao teria nada a dizer a historiadores. Sao 
estas criangas, meu pequeno AntOnio e meu pequenino Manoel, que me ensi-
naram a melhor ligao que a histOria traz e que eu apenas pressentira em todos 
os livros que o fato, implacavel e explosivamente feliz, de que a histaria 
humana, demasiadamente humana. 
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