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Por uma infância emancipada? 1 

Jordi Carmona Hurtado

Tradução de Marcos Visnadi

Uma emancipação sem iluminismo

Interrogar as condições de possibilidade de uma infância emancipada parece 
introduzir imediatamente no discurso um contrassenso importante. Será que a 
emancipação não foi definida, segundo o modelo clássico, como o abandono de um 
estado de minoridade no sujeito — uma minoridade, além de tudo, que é classifi-
cada como culpável?

Pois bem, cabe diferenciar a hipótese iluminista da hipótese da emancipação. 
Efetivamente, a hipótese iluminista, cuja expressão mais vigorosa se encontra em 
Kant,2 consiste na suposição de uma identidade possível entre duas expressões: 

“tenha a coragem de servir-se de sua própria inteligência” e “atreva-se a saber”. 
Assim, o fato de pensar por si mesmo, de se orientar de acordo com sua própria 
inteligência no pensamento, sem recorrer à tutela, remete-se em último caso ao 
saber. É a ciência que garante que os múltiplos trajetos autônomos possibilitados 
nos sujeitos pela emancipação convergirão no horizonte de uma única ordem — a 
hipótese iluminista consiste em afirmar que, quando as inteligências se orientam por 
si mesmas, elas são, na verdade, guiadas pela ciência. Daí que a hipótese iluminista 
seja, no fundo, inseparável do projeto de governo republicano; e a república dos fins, 
com sua ordem do direito, seja inseparável do governo dos sábios. No texto de Kant, 
esse projeto se articula sutilmente com a divisão aparentemente paradoxal entre 
uma heteronomia ou sujeição privada e uma autonomia pública. Mas não deixamos 
de ver em nossas sociedades que a república dos espíritos se assemelha menos a 
uma partilha da inteligência que teria efeitos retroativos de emancipação nos corpos, 
como pretendia Kant, do que a uma sociedade de especialistas que reproduz publi-
camente as relações privadas de obediência. E isso não por motivos acidentais, mas 

1 [Nota da editora] Este texto foi publicado originalmente em espanhol, 

na Astrolabio. Revista internacional de filosofía, nº 11, 2010. p. 97-106.

2 Referimo-nos, claro, a Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? 

(1784).
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essenciais, uma vez que o iluminismo privatiza duas vezes a emancipação — não 
só localizando-a em uma determinada esfera da ordem social (o fórum público da 
livre opinião), mas também exigindo que aquele que pensa no fórum público o faça 
segundo a autoridade do expert, do professor ou do especialista em determinado 
ramo do saber. A hipótese iluminista, que define a emancipação como um passo 
que vai da ignorância ao saber, prende a emancipação nos trilhos da pedagogia e 
confisca a política em benefício da cena da relação entre professor e aluno. O passo 
da ignorância para o saber será então progressivo, como na escola, e submetido à 
vigilância e à condução do professor. O professor que transmite o saber ao aluno 
mais novo (que ainda não pode se orientar a si mesmo) e o especialista que emite 
opiniões em público (explicando as causas dos problemas sociais ao povo ignorante) 
abrem o caminho a ser seguido — são eles os que sabem, os que são capazes de se 
orientar segundo sua própria inteligência. Na origem da dominação, de toda tutela, 
reside uma falta de saber, uma ignorância. Emancipar consistiria, antes de tudo, em 
transmitir um saber. Quando Hegel afirmar, mais tarde, que a fenomenologia é a 
experiência da consciência guiada pela ciência, e situar o homem como apenas uma 
figura no caminho do espírito até sua autorrevelação sob a forma do saber absoluto, 
a tensão que ainda habitava a ideia iluminista em Kant entre emancipação e saber 
será resolvida em completo benefício deste último.

Jacques Rancière é quem, de um modo mais radical, põe em crise esse modelo 
iluminista, que une uma interpretação da emancipação (como um passo da igno-
rância para o saber) a uma ordem social de liberação progressiva dos ignorantes 
sob a direção dos sábios, e por fim a uma supressão da desigualdade no horizonte 
histórico de um progresso pedagógico que visa o infinito. Desse ponto de vista, 
voltar a ter contato com a potência política da ideia de emancipação consiste, em 
primeiro lugar, em deixar de entender o abandono da minoridade como um passo 
da ignorância para o saber. Consiste em separar a emancipação do saber (separar o 

“atreva-se a servir-se de sua própria inteligência” do “atreva-se a adotar a postura 
de professor”). No livro emblemático dessa operação, O mestre ignorante, que diz 
respeito à experiência de Joseph Jacotot, essa separação já se efetua desde o título. 
Ela supõe em primeiro lugar uma crítica do que Rancière chama de “visão explicativa 
do mundo”. Segundo Rancière, o professor, o especialista, não se autoriza tanto 
por seu conhecimento de algo ou pela figura do saber que ele encarna quanto por 
um conhecimento mais fundamental — o conhecimento da distância entre a igno-
rância e o saber. A explicação do professor só é possível a partir do conhecimento 
tanto da ignorância como do saber e da distância entre ambos. Mas essa distância 
não é algo simples. Ela pressupõe uma desigualdade da capacidade. A distância 
que o professor explicador institui mede o grau de incapacidade do aluno na hora 
de aprender por si mesmo — e mede, portanto, o que separa o aluno da emanci-
pação. A radicalidade da crítica jacotista da visão pedagógica do mundo consiste 
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em mostrar que a explicação não é uma necessidade produzida pela desigualdade 
entre o saber e a ignorância, mas a suposição da incapacidade dos ignorantes na 
hora de aprender por si mesmos, uma ficção que estrutura a desigualdade social. 
A explicação pressupõe uma diferença da inteligência consigo mesma: pressupõe 
que haja uma inteligência do professor, que opera com método, que conhece por 
meio da razão, que vai ordenadamente do simples ao complexo, e uma inteligên-
cia do aluno, que opera por acaso, que se deixa confundir pelas sensações, que é 
incapaz de escapar de seus hábitos e de suas necessidades imediatas, que repete 
sem compreender. Assim, a visão explicativa do mundo supõe uma desigualdade 
social da inteligência: há a inteligência do professor, que é análoga à dos homens 
adultos e dos governantes, e a inteligência do aluno, que é como a das crianças e 
dos pobres. A explicação explica, antes de tudo, a desigualdade das inteligências e 
das capacidades. Ela embrutece, é o contrário da emancipação.

Frente a essa situação, o mestre ignorante é, na verdade, quem ensina o que 
não sabe, quem separa emancipação e saber. É quem remete dedutivamente todo o 
processo de ensino a um único axioma: a igualdade das inteligências. Trata-se, contra 
a lógica progressiva iluminista, de mostrar que a emancipação é, a todo momento 
e em todo lugar, efetuável: pois nunca chegaremos à ilha da igualdade se não par-
tirmos dela desde o começo.3 Emancipar-se, pensar por si mesmo, não consiste em 
adquirir um conteúdo de saber acumulável, pois, nessa perspectiva, cada conteúdo 
de saber prova ao mesmo tempo o que eu ainda não sei, mede minha ignorância, 
minha distância do mestre. Emancipar-se consiste, ao contrário, em sentir e verificar 
que “eu” posso fazer, no domínio da inteligência, tudo que pode fazer um homem, 
um ser falante, um ser capaz de raciocínio. Qualquer aprendizagem remete aos 
gestos elementares da aprendizagem da língua materna: prestar atenção, repetir, 
memorizar, adivinhar, traduzir. Só as vontades diferem; a capacidade é tão pouco 
divisível quanto a inteligência. Emancipar-se é, então, comprovar que em cada 
manifestação da inteligência está o todo da inteligência; que, cada vez que alguém 
pensa, o pensamento é universal, é a mesma natureza naturante a que pensa; e, ao 
mesmo tempo, que a desigualdade social nunca poderá se fundar em nenhuma razão.

Da explicação à tradução, à poetização

A importância política dessa concepção de emancipação não se reduz a mostrar 
que os ignorantes podem aprender sem professor. Como Rancière repetiu, a aven-
tura do mestre ignorante não tem nada a ver com algum elogio do autodidatismo 
ou de uma pedagogia libertária. A emancipação que parte do axioma de igualdade 
das inteligências supõe, ao contrário, uma disciplina extrema da vontade, que nem 

3  Jacques Rancière. Le maître ignorant. Paris: Fayard, 1987. p. 37.



5

C
aderno de Leituras n. 74 / Série Infância

sequer pode repousar sobre o saber. Mas o que conta aqui é que a emancipação que 
pressupõe a igualdade das inteligências substitui a cena iluminista por outra cena. 
Toda cena de aprendizagem pressupõe algo em comum entre professor e aluno — 
um livro, por exemplo. Mas, segundo a hipótese iluminista, num livro há algo a se 
compreender. Isso significa que, por baixo de sua materialidade (palavras, frases, 
raciocínios e argumentação — o aberto nele), há um sentido, um conteúdo oculto 
ao qual só o professor tem acesso, e nisso consiste seu saber. No processo de ensino, 
o professor mede os progressos do aluno de acordo com as respostas que este dá — 
mede se elas aproximam mais ou menos do conteúdo oculto, se o aluno compreende 
mais ou menos. Mas essa maneira de entender o comum o confisca, na realidade. O 
que estrutura a desigualdade, a desigualdade básica entre professor e aluno, sábio 
e ignorante, é essa suposição de uma razão secreta, sob as razões aparentes, que 
nomeia a “compreensão”. A razão das razões à qual só aquele que sabe tem acesso 
encerra os trajetos da emancipação no espaço que vai do aluno ao professor, de 
uma minoria socialmente determinada a uma maioria socialmente determinada. A 
desigualdade, assim, nesse modelo essencial, não encontra impedimentos na hora 
de se perpetuar. Todo um senso comum da dominação se instala deste modo: sem-
pre haverá superiores que deverão guiar os inferiores, sempre haverá necessidade 
de explicações. Assim, o compromisso iluminista garante que o orientar-se por si 
mesmo não perturbará a ordem do governo dos trajetos sociais.

Tudo muda, no entanto, se no livro, se no comum, não houver nada a com-
preender. Nessa suposição reside toda a audácia de Jacotot: que o que se abre no 
comum abre-se igualmente para qualquer pessoa, desde que se abandone a posi-
ção do mestre e se aprenda a ignorar a ficção explicativa. Mas não haver nada a 
ser compreendido no livro não implica nenhum funcionalismo, menos ainda uma 
irracionalidade. Pelo contrário, a divisão social da inteligência é que nunca é razo-
ável. Falta entender em que consiste essa razão ou esse poder da inteligência que 
se revela onde não há nada a compreender.

Em princípio, podemos supor que, quando um ignorante emancipa outro 
ignorante, os trajetos sociais dessa emancipação são múltiplos e imprevisíveis. Foi 
o que sentiram os pedagogos progressistas bem-intencionados que se espantavam, 
no tempo de Jacotot, de que humildes trabalhadoras da província falassem, após 
umas poucas aulas, tão bem quanto as burguesas da cidade, e que encontrassem, 
estudando as luvas que fabricavam, a mesma arte que há em um poema ou uma 
sinfonia. A coletivização da capacidade intelectual é incompatível com qualquer 
ordem social — é o que pensa, em sua pureza, o “atreva-se a orientar-se no pensa-
mento segundo sua própria inteligência”. A autonomia consiste, antes de tudo, na 
revelação de uma capacidade igual, que o sujeito deve decidir em que direção usar. 
Mas o momento próprio da emancipação é o dessa revelação, acompanhada inevi-
tavelmente da revelação de uma ausência da razão na origem de toda dominação.
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No entanto, na base dos trajetos múltiplos e imprevisíveis que a emancipação 
possibilita podemos encontrar uma máxima comum — não mais o “atreva-se a saber” 
iluminista, mas algo como um “atreva-se a poetizar”. Contudo, isso não deve ser 
entendido como uma substituição da disciplina do entendimento por alguma inspi-
ração. Recordemos, por exemplo, Heidegger, que tanto insistiu que o pensamento 
fundamentalmente poetiza. E, de fato, o único método de Jacotot é o seguinte: 
aprender algo novo e remeter ao já aprendido segundo o axioma da igualdade das 
inteligências. Se o novo aprendizado não é algo que se compreendeu, não é um con-
teúdo de saber... o que é, então? Se um ignorante pode emancipar outro ignorante 
é porque, precisamente, não há sentido oculto no saber, não há razão da razão, e a 
disciplina da atenção é suficiente. Trata-se de remeter um exercício da idealidade 
material da língua à materialidade comum do livro. Porém, a atenção que verifica 
já deve estar emancipada, deve conhecer sua capacidade intelectual de abrir um 
caminho de pensamento em qualquer “floresta de signos”, em qualquer obra pro-
duzida por uma inteligência humana. Aqui, tudo ocorre, desde o princípio, entre 
homens, e não entre um homem e uma criança, e todo homem sabe se o outro o 
está enganando ou não, se está se esforçando ou não. Não se trata de compreender, 
mas de traduzir, de produzir um equivalente linguístico ao que o livro expressa. 
E, para isso, é preciso aprender a língua do livro — não suas razões, porque todo 
homem é igualmente razoável, mas sua arte. A única diferença está na arte. Só que 
a arte não faz mais do que também traduzir, isto é, levar elementos não linguísticos 
à linguagem, poetizar sentimentos, impressões, estados da alma. 

A lição emancipadora do artista, oposta termo a termo à lição embrutecedora do 

professor, é a de que cada um de nós é artista, na medida em que adota dois procedi-

mentos: não se contentar em ser homem de um ofício, mas pretender fazer de todo 

trabalho um meio de expressão; não se contentar em sentir, mas buscar partilhá-lo. O 

artista tem necessidade de igualdade, tanto quanto o explicador tem necessidade de 

desigualdade. E ele esboça, assim, o modelo de uma sociedade razoável, onde mesmo 

aquilo que é exterior à razão — a matéria, os signos da linguagem — é transpassado 

pela vontade razoável: a de relatar e de fazer experimentar aos outros aquilo pelo 

que se é semelhante a eles.4 

4 Jacques Rancière. Le maître ignorant, p. 120. [Citação retirada da edi-

ção brasileira: O mestre ignorante: cinco lições sobre a emancipação inte-

lectual. Tradução de Lilian do Valle. Belo Horizonte: Autêntica, 2002. 

p. 79.]
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Aprender uma língua, enquanto se revela a capacidade indivisível da inteligên-
cia, consiste em poetizar, em se atrever a poetizar, isto é, se atrever a traduzir — a 
sentir e a compartilhar segundo o que nos faz iguais, segundo o poder da razão. Sob 
essa perspectiva, as grandes obras já não são vistas como produtos da genialidade, 
ou melhor, a genialidade é a atenção extrema na tradução, na poetização.

Emancipação e comunismo

No entanto, Jacotot não crê realmente em uma sociedade emancipada. A socie-
dade é como pode ser, apenas: seu signo inevitável é a desigualdade, a sem-razão, 
e a atenção poetizante não se livra do peso dos corpos e da inércia das relações de 
força. As inteligências não se combinam, pois só há uma, e só os corpos podem se 
agregar, segundo a inércia e o peso da matéria, de acordo com a distração. Como ele 
resume: vocês podem emancipar todos os indivíduos de uma sociedade, mas isso 
não dará a vocês uma sociedade emancipada. Pois a emancipação é sempre obra de 
uma pessoa sozinha, isolada, que comprova sua capacidade igual de inteligência. A 
atenção requerida para o pensamento poetizante não permite atender a mais nada. 
Quem se emancipa é abandonado ao uso de sua própria inteligência, não submete 
mais que sua vontade a outra vontade que já deu provas de sua firmeza, a um poeta 
que já fez seu trabalho de poeta. Não existe igualdade sem separação, sem “ignorân-
cia” ativa da ficção de desigualdade que estrutura a sociedade. Emancipar-se, assim, 
é tornar-se habitante da ilha deserta5 da igualdade, que, como diz Deleuze, “pode 
conter os mais vivos recursos, a fauna mais ágil, a flora mais colorida, os alimentos 
mais surpreendentes, os selvagens mais vivazes e, como seu fruto mais precioso, o 
náufrago e, finalmente, por um instante, o barco que o vem buscar — mas, mesmo 
com tudo isso, não deixa de ser uma ilha deserta”.6

Ora, se há uma hipótese que tenha contemplado a possibilidade de uma huma-
nidade emancipada, de uma sociedade de iguais, essa é a ideia comunista. Mas tam-
bém sabemos que as diferentes tentativas de plasmação social da ideia (por exemplo 
em uma ordem social comunista ou socialista que substituiria a ordem capitalista) 
não fizeram senão distribuir a desigualdade de outro modo. Do ponto de vista da 
emancipação, seria necessário reler a exortação de Marx a não fabricar utopias, 
não opondo um socialismo científico a um socialismo utópico, mas pensando de 

5 Tomamos essa aproximação do belo texto de Stéphane Douailler, 

“Calipso no podía consolarse de la partida de Ulises”, publicado na 

Revista Educación y Pedagogía, Medellín, Universidad de Antioquia, 

vol. XV, n. 36, 2003.

6 Gilles Deleuze. “Causes et raisons des îles désertes”. In: L’île déserte et 

autres textes. Paris: Minuit, 2003.
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outro modo a teoria do movimento real. A teoria do movimento real nos diz que o 
comunismo não é propiciado senão pelo movimento real do capitalismo, que, dadas 
suas contradições internas, não pode deixar de socializar, no horizonte, o que agora 
privatiza. Esse esquema reproduz o esquema do iluminismo, em termos econômi-
cos, na vida material: os operários devem aprender o comunismo com as grandes 
façanhas econômicas dos capitalistas. Estudando cientificamente o capitalismo e 
seu movimento real, aprenderemos o que é o comunismo que virá.

Mas essa teoria do movimento real sofre de uma tensão, semelhante à do 
projeto iluminista, com a ideia de emancipação. Talvez, se não estivermos dispos-
tos a renunciar à ideia comunista como hipótese de uma emancipação coletiva, 
devêssemos estudar em que consiste o movimento real no movimento que habita 
a ilha deserta. Pode a humanidade inteira habitar a ilha deserta? Em que medida 
esse movimento de separação, esse movimento que habita a ilha deserta, destrói o 
capitalismo? É isso que poderíamos investigar. Aqui, nos contentaremos com uma 
análise — a análise de uma obra que parece interrogar essa possibilidade mediante 
uma composição singular do comunismo: Détruire dit-elle, de Marguerite Duras.7

A destruição capital

Détruire dit-elle é uma obra que talvez circule no intervalo entre a literatura 
e o cinema, diz Blanchot.8 Uma obra tanto escrita quanto vista, indistintamente. 
Tomemos o filme. A ilha deserta, nesse caso, é a floresta. No meio da floresta (nos 
é dito) há uma esplêndida esplanada. Mas mesmo quem vai à floresta não encontra 
essa esplêndida esplanada. Não é fácil ir à floresta, o filme não a mostra para nós. 
Ainda mais difícil é chegar à esplanada. O que vemos, principalmente, é o parque 
e alguns espaços do hotel. O hotel não está menos deserto que o parque; o parque 
não está menos deserto que o hotel.

O dispositivo de narração em off é usado por Duras em vários de seus filmes. 
Uma menina pergunta a uma mulher o que ela vê, o que ocorre. Podemos supor 
que são mãe e filha. A descrição da mulher é imanente à imagem, ao que se mostra; 
quanto ao resto, a resposta invariável é: “não sei”. Na verdade, esse dispositivo 
não possui privilégio algum, ele não faz mais que aprofundar o movimento geral 
do filme. Esse movimento é o da interrogação — a interrogação de uma palavra 
que ama e destrói no mesmo movimento com que se dirige ao outro. No texto de 
Duras, é o que se chama de destruição capital. A destruição capital é o movimento 
que destrói nos sujeitos aquilo que lhes permite dizer “o meu”, “o teu”, isto é, tudo 

7 Para o livro: Marguerite Duras. Détruire dit-elle. Paris: Minuit, 2007. 

Para o filme: Détruire dit-elle, Ancinex-Madeleine Films, França, 1969.

8 Maurice Blachot. “Destruir”. In: La amistad. Madrid: Trotta, 2007.
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o que os separa em suas propriedades e particularidades sociais, imaginárias, pri-
vadas; é o que destrói tudo o que é hipócrita, tudo que tem a ver com os jogos de 
máscaras que apenas expressam uma privação da existência, inclusive do ser. Como 
diz Duras,9 o problema não é só o da divisão da sociedade em classes diferentes, 
mas o da divisão do ser — o ser de classe. Contudo, essa destruição capital, que 
busca acabar com o ser de classe, não destrói o “teu” e o “meu” sem salvaguardar 
e fazer surgir, de um modo mais puro, o “si”, que se diz “si mesmo”, mas que pode 
ser chamado indistintamente de “si outro” e que deve ser entendido, dificilmente, 
como independente de todo o “meu” e todo o “teu”. Conceder à destruição capital é 
confiar nesse “si”. É um “si” ao qual ninguém possui acesso privilegiado, um fundo 
de ser comum em cada sujeito, uma comunidade íntima do ser que não pertence a 
ninguém, mas que nem por ser profundamente íntima deixa de ser proveniente de 
um fora, de querer responder ao chamado de um fora, da floresta.

É a comunização em torno do emergir desse “si” o que destrói o teu e o meu, 
o que borra os limites da propriedade pela qual se definem os sujeitos. Esse “si” tem 
uma dupla raiz: tanto se trata de uma comunidade de amantes, de uma comunidade 
que vai aonde vai o desejo, na qual todo desejo passa pela linguagem, pela palavra 
de amor, como de uma comunidade literária, de poetas, uma comunidade do “devir 
escritor” (segundo o texto de Duras) que, no entanto, não escreve.

Os hóspedes que se alojam no hotel deserto são doentes, sofrem. Não há famí-
lias, crianças nem cachorros no hotel. A destruição capital de certo modo elimina o 
sofrimento, a comunidade alcança uma felicidade peculiar. Tudo começa com Stein. 
É ele quem “diz tudo”. Stein diz tudo a Max Thor, o segundo personagem. Dizer 
tudo significa dizer tudo que é, tudo que é “ali onde Stein”, o jorro do “si” de Stein, 
o acontecimento ou o acontecer de Stein. O acontecimento-Stein é esperar uma 
mulher que amou uma vez, nesse hotel, mas também pensar que provavelmente essa 
mulher já tenha morrido. Poder-se-ia pensar que o “dizer tudo” é uma confissão, mas 
se trata, aqui, de uma confissão entre iguais. E talvez o amor não seja outra coisa. 
Ora, essa confissão não tem nada de particular, apenas expressa o ponto em que 
ficou o “si” de Stein, o comum de Stein. O ponto que sempre volta, o real de Stein, o 
aberto nele — tanto o livre quanto o louco, o sintoma. Stein se expõe, dizendo tudo, 
em sua confissão, em seu ato de amor, e isso é o que comuniza e destrói a privação 
do outro; mas, no seio dessa exposição, ele é rodeado por uma poesia singular: 
são as palavras, a literatura, e ao mesmo tempo o ritmo, a escansão, a música que 
reconhecemos em Marguerite Duras. Daí que esse comunismo adquira a serenidade 
da arte. Quando esse comunismo entra em cena, os personagens aparecem para 

9 No documentário posterior à realização do filme, Dètruire dit-elle 

documentaire, realizado por Jean-Claude Bergeret para o Service de la 

Recherche de l’ORTF, França, 1969.
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nós, de certo modo, como deuses, seres que não querem nada, não esperam nada, 
ociosos, que não têm nenhum projeto e, portanto, nenhuma inquietude. Havendo 
comunismo, diz o texto, a destruição é fatal.

Esse comunismo libera a palavra: a linguagem deixa desde o princípio de 
servir às coisas, aos estados empíricos de coisas, abandona sua servidão habitual. 
Ela se eleva como uma música, mas uma música que arrasta um “si”, uma abertura 
comunitária, o devir literário de uma comunidade. Tanto Stein como Max Thor 
se tornam escritores sem escrever. O escritor é quem tem poder sobre seus per-
sonagens, isto é, sobre os nomes que inventa, mas também quem não tem poder 
sobre eles, quem não pode evitar ser arrastado pelos seus nomes. Stein adivinha 
Max Thor, o inventa, mas o inventa com base na exposição de si, no ato de amor. 
Daí que Max Thor conceda ser inventado — e destruído. Já não resta nada que 
seja privado. Ele se torna, então, um deus no sentido indicado acima, feliz porque 
sereno, em comunidade com Stein. Desse ponto de vista, é indiferente que Stein 
fale por Max Thor ou que Max Thor fale por Stein: é um mesmo movimento de 
um “si” que se poetiza em comum, mas guardando o “si” que se abre na exposição, 
o real dos sujeitos, o que compartilha nesse comunismo. Trata-se não de uma 
invenção, mas de uma criação: não há nenhuma política do relato, mas sim da 
literatura, da poesia, da música. E tudo aqui depende da confiança no amor, na 
palavra de amor.

O terceiro personagem é Alissa, Alissa Thor. Ela é a louca, a que sempre tem 
dezoito anos. Blanchot a compara com uma dessas adolescentes gregas nas quais 
falava o oráculo. Em todo caso, é pelas suas mãos, segundo Stein, que passará a 
destruição capital. Talvez ela seja a mais capaz de amar. Max Thor deseja — sem 
inquietude, com passividade, seguindo o movimento neutro e involuntário do 
desejo — Elisabeth Alione, a quarta hóspede do hotel. Ele a observa, a estuda, a 
escreve, investiga onde está seu “si”. Mas é Alissa que a destrói, ainda que não 
completamente. Elisabeth a teme. Não chegam a ir juntas à floresta; finalmente, 
Elisabeth foge com seu marido, Bernard, que, no entanto, já cedia. O comunismo 
encontra um limite, em certo modo deve-se estar disposto a morrer para poder 
amar dessa maneira, algo em Elisabeth resiste. Mas o movimento é sem fim: 
nada fecha o filme, assim como nada o abre, a fatalidade prossegue como em 
uma Antígona inacabável, a destruição tem todo o tempo do mundo. Apenas uma 
indicação: quando Alissa dorme, com o hotel mais do que nunca deserto e aberto 
ao exterior, escutamos uma tempestade alternada com música, uma fuga de Bach. 
Ambos os sons provêm da floresta. Os sonhos de Alissa não são vistos, apenas 
ouvidos, como a floresta — ainda que se diga que ali há uma esplêndida esplanada. 
Essa é a única fé, a única crença desse comunismo. Mas talvez já seja uma fé ou 
crença de sobra.
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Infância

Hannah Arendt disse uma vez que o amor é a paixão antipolítica por excelência, 
que a comunidade dos amantes não pode evitar estar fora do mundo.10 Détruire dit

-elle figura um comunismo que tenta levar todo mundo para esse fora. O problema 
é que o comum desse comunismo nunca é visto, nunca aparece: trata-se de um 
comunismo sem manifesto, eternamente “inmanifesto”. Apenas se escuta: ora como 
música, como palavra que, livre, devém canto; ora como tempestade, como palavra 
louca, inconsciente, que apenas golpeia. Contudo, algo se escreve no movimento 
real da destruição capital desse comunismo — escreve-se sem fechar negócio, no 
seio do ócio da comunidade.

Esse ócio da comunidade é obstinado. Ele diz: “já basta, vamos viver como 
comunistas desde agora, desde já, o ser de classe é intolerável”. Isso dá uma grande 
força ao desejo. Provavelmente, aqui Duras traz algo da experiência de Antelme 
em Dachau.11 Quando no filme se diz, como única subjetivação desse comunismo, 

“todos somos judeus alemães”, o sentido não é exatamente o mesmo que se deu à 
frase em Maio de 68. Esse comunismo vem do desastre, de uma situação de desi-
gualdade extrema do homem com relação ao homem que permitiu que homens 
fossem eliminados como escória.

Mas a racionalidade desse comunismo não vem só do desastre que obriga 
a começar de novo do zero. Quando Max Thor, que se define a si mesmo como 
historiador do futuro, diz que no futuro não haverá nada, não o faz sem acrescen-
tar imediatamente que esse nada estará habitado apenas por crianças. Nada mais 
bonito, diz Elisabeth. Stein e Alissa já são crianças: não sabem nada, não querem 
que se lhes ensine nada que já não saibam, como o menino Ernesto, em En rachâ-
chant.12 A comunidade de amantes é uma comunidade de infância. Criança, infans, 
é aquele que não fala, no sentido de que não habita o logos, que não se orienta pela 
razão. Como poderia uma criança emancipar-se, orientar-se por si mesma, se não 
se guia com base no logos? Do governo iluminista, pela política da emancipação, 
até o comunismo da infância, chegamos a um caso extremo. Contudo, Duras nos 

10 Por exemplo, no fragmento 4 de uma inacabada Introdução à política II, 

“Del desierto y de los oasis (un capítulo de conclusión posible)”, incluído 

em Hannah Arendt. ¿Qué es la política? Barcelona: Paidós, 1997.

11 Ver: Dionys Mascolo. Autour d’un effort de mémoire. Paris: Maurice 

Nadeau, 1987; e Robert Antelme. L’espèce humaine. Paris: Gallimard, 

1978.

12 Filme de Jean-Marie Straub e de Danièlle Huillet de 1982, também 

sobre um texto de Marguerite Duras.
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mostra que, embora a criança não fale, ela é capaz de poetizar — se não fechar 
os ouvidos ao desejo, ao real comum da humanidade, à “unidade da espécie” na 
música e à tempestade dos sonhos da infância. Deixar-se orientar desde aí, frente 
aos trajetos que os tutores impõem, é o que destrói mais profundamente o ser de 
classe. É provável que esses sonhos não possam deixar de ser inaparentes, que a 
inoperosidade infantil seja essencial e que nunca vejamos a esplêndida esplanada. 
Mas também cabe considerar uma política da emancipação na qual as obras das 
pessoas que se orientam por si mesmas no pensamento não sejam guiadas reci-
procamente pela necessidade da ciência, e sim pela fatalidade da pequena música 
dos desejos de infância.
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