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Resumo
Este artigo consiste-se numa reflexão teórica acerca da relação entre duas crises, recentemente experienciadas no
Brasil: a crise da identidade e a crise da representação política. O trabalho, que parte do epítome de que a
representação é parte fundamental do processo de constituição de identidades culturais, objetiva empreender uma
discussão acerca da lógica jurídica e simbólica subjacente ao sistema de representação política vigente no Brasil,
em termos da dinâmica entre universalidade e singularidade, imprescindível a toda forma de organização civil.
Nessa direção, a pesquisa articula, de um lado, o ordenamento sócio-jurídico que orienta, legal e
constitucionalmente, as questões da representação política no país, segundo a Constituição Federal (1988), e, de
outro lado, três importantes discussões que têm problematizado a democracia liberal, a partir das noções de
política, de identidade e de cultura: o pragmatismo de R. Rorty; a tese da impossibilidade da sociedade de E.
Laclau, em co-autoria com C. Mouffe; e o comunismo de S. Žižek. Ao final, a pesquisa indica que o momento de
crise de representatividade e de identidade é, em parte, a necessidade de uma crítica da linguagem, uma vez que
a representação política é uma relação simbólica e ambígua, imprescindível para a constituição e reconstituição
de identidades culturais e para a formação de (desejos de) coletividades.
Palavras-chave: Identidade cultural. Representação política. Linguagem.

Abstract
This article consists in a theoretical reflection on the relationship between two crises, recently experienced in
Brazil: the identity crisis and the crisis of political representation. The research, which appears the epitome of
that representation is a fundamental part of the process of formation of cultural identities, aims a discussion
about the legal and symbolic logic underlying the system of political representation in Brazil, in terms of the
dynamics between universality and singularity, essential to all forms of civil organization. So, the research
hinges, on the one hand, planning socio-legal guides, legal and constitutional, issues of political representation in
the country, according to the Federal Constitution (1988), and, on the other hand, three important discussions
that have questioned liberal democracy, based on the notions of politics, culture and identity: pragmatism R.
Rorty; the thesis of the impossibility of society E. Laclau, co-authored with C. Mouffe; and communism S.
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Žižek. Finally, research indicates that the moment of crisis of representation and identity is, in part, the need for
a critique of language, since the political representation is a symbolic relationship and ambiguous, essential for
the constitution and reconstitution of identities cultural and training (desires) communities.
Keywords: Cultural Identity. Political representation. Language.

INTRODUÇÃO
Para começar, lembremos as primeiras palavras da Constituição Federal do Brasil
(1988), em seu preâmbulo: “Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia
Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício
dos direitos sociais e individuais (...)”. Recordemos, agora, uma das palavras de ordem que as
recentes manifestações no país têm bradado, pelas ruas de diversas cidades: “Povo unido: sem
sigla, sem partido!”. Certamente, o país compõe o quadro global do que podemos chamar sem pretensão de redução das mobilizações a mais um diagnóstico acadêmico da
contemporaneidade - de uma crise da representação política. Não é somente o caso de uma
crise de determinadas entidades políticas e partidárias de representação institucional: a atual
crise da democracia parlamentar liberal ou neoliberal é também a urgência da necessidade de
uma reflexão cuidadosa acerca da própria constituição simbólica do sistema de
representatividade.
Há, no entanto, pelo menos duas objeções possíveis à interpretação. Primeiro, se a
representação política está em crise, por que insistir em sua utilidade? Segundo, tratar
problemas reais, que afetam diretamente nossas vidas, reduzindo-os a símbolos e discursos é
mesmo uma alternativa séria?
Inicialmente, penso que é exatamente pelo fato de a representatividade política estar em
crise que precisamos dela. Em qualquer democracia, a representação é fundamental para a
organização social, para a participação cívica, para a mobilização popular e para a
constituição de identidades políticas, mesmo nos modelos deliberativo e participativo. Ela é,
assim, imprescindível para a política enquanto lugar da pluralidade, da pólis. A única maneira
de produzir interesse público - e este é o principal argumento que justifica a necessidade da
representação - é a criação artificial de um corpo de representantes autorizados (não
necessariamente institucionalizados). Como artificial, refiro-me ao caráter simbólico da
representação, que evidencia sua natureza irremediavelmente tensa e contra-intuitiva.
A representação é sempre conflitiva porque se baseia numa ficção segundo a qual
muitos devem eleger os poucos que irão governar. O paradoxo, que está na raiz etimológica
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da palavra, diz respeito não somente à crença de que representar significa “estarmos lá, sem
estarmos lá”, mas também à relação desigual entre o representante e o representado. A
representação não é, ao contrário do que o nome sugere, uma travessia unidirecional e
transparente da vontade do representado para o representante. A ficção de uma particularidade
que se pretende universal, para atender às demandas diversas dos segmentos sociais, precisa
ser encarada como uma invenção criadora e criativa. Por isso, ao compreendermos a
representação em termos simbólicos ou discursivos não estamos reduzindo-a, mas ampliandoa ao ponto de alargar o horizonte de suas possibilidades. A representação é apenas uma
invenção, mas isso é tudo.
Há, certamente, uma confusão entre os limites históricos da representação na
democracia liberal e as limitações teóricas do modelo: o malogro do sistema de representação
política, no contexto brasileiro dos últimos anos, não deve apontar para o fim da
representatividade, mas para a urgência de redescrever a lógica que a subjaz atualmente. Por
isso, acredito que uma das alternativas à questão é discutir a representação política séria e
criticamente, abrindo espaço para novas lógicas de representatividade.
Nessa direção, procura-se, aqui, articular o ordenamento sócio-jurídico que orienta,
legal e constitucionalmente, as questões da representação no país, segundo a Constituição
Federal (1988), com três importantes discussões que têm pensado criticamente a vida social: o
pragmatismo de Richard Rorty; a tese da impossibilidade da sociedade de Ernesto Laclau, em
co-autoria com Chantal Mouffe; e o comunismo de Slavoj Žižek. Este artigo objetiva, então,
empreender um debate, em termos teóricos, sobre a atual crise da representação política na
democracia liberal, em termos da articulação entre universalidade e singularidade, que
constitui qualquer forma de organização social e política.
Para dar cabo ao propósito, a pesquisa organiza-se em três etapas neste artigo. Primeiro,
apresento a reflexão teórica empreendida, hoje, em torno da reconceitualização de
representatividade política, com foco sobre sua atuação nos processos identitários nas
democracias contemporâneas, especialmente no Ocidente. A seguir, dedico-me a desenvolver
uma discussão sobre representação política e identidade cultural, à luz do arcabouço teórico
explorado anteriormente, no contexto brasileiro do ordenamento constitucional-civil do país.
Ao final, encerro o trabalho chamando atenção para a necessidade de compreender o
momento de crise, tanto da representação quanto da identidade, como, em parte, a emergência
de uma crítica da linguagem.
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Partindo do epítome de que o “mundo em si, sem o auxílio das atividades descritivas
dos seres humanos, não pode sê-lo” (RORTY, 2007 p. 28), Rorty procura superar um dilema
antigo, retomado pela Filosofia Analítica, que trata da relação entre o eu e a realidade.
Mediando os polos sujeito e objeto, haveria, então, um terceiro elemento que teria a função de
substituição da consciência humana, a linguagem, por que as crenças e os desejos são
construídos. Esse é pressuposto que subjaz à tese da linguagem como “um meio de
representação ou de expressão” (RORTY, 2007, p. 36) do mundo e dos indivíduos. Assim,
inspirado pelo filósofo D. Davidson, para quem “devemos abandonar a ideia de uma estrutura
comum, claramente definida, que os usuários da linguagem dominem e depois apliquem aos
casos” (DAVIDSON, 1986, p. 443), Rorty propõe substituir o representacionismo pela
disposição de enfrentar a contingência da linguagem.
Assim, o progresso intelectual e moral passa a ser visto como “uma história de
metáforas cada vez mais úteis, e não uma compreensão crescente de como as coisas realmente
são” (RORTY, 2007, p. 35). A ideia de descrição do mundo implica, então, conceber a
verdade como uma propriedade de entidades linguísticas, ou, como diz Nietzsche (2007, p.
36), um “exército móvel de metáforas, metonímias, antropomorfismos”. Não sendo, pois, algo
essencial a ser descoberto, a verdade relativiza-se, à medida que um conjunto de descrições
torna-se verdadeiro ao servir melhor a certos propósitos, em dado momento. Nessa
perspectiva, o uso de um vocabulário, em vez de outro, para fazer uma descrição acerca de
determinado segmento do mundo, não se dá em virtude da aplicação de critérios, nem de
alguma arbitrariedade, mas a partir de contingências.
Por isso, em seu impulso romântico, Rorty superestima a arte, especificamente a arte
literária, em detrimento das demais disciplinas e, em especial, em oposição à filosofia: o
poeta, como criador de novas palavras, é a vanguarda da espécie humana. Uma vez que nos
fala da aparência acidental, e não da realidade essencial, o poeta é aquele que “pode
verdadeiramente apreciar a contingência” (RORTY, 2007, p. 65). Nessa direção, o esteta
abandona a concepção clássica de verdade, mas não abre mão da procura pelas causas de
sermos o que somos, como o fez Nietzsche em sua genealogia, de modo que o
autoconhecimento confunde-se com a própria autocriação. O eu, nessa perspectiva, é
desdivinizado. Em uma tradição que começa com Nietzsche e, principalmente, com Freud, a
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quem Bloom (1975, p. 112) chama “criador de ficções”, o eu divinizado por I. Kant é
desconstruído: com a psicanálise, a consciência, antes compreendida como o centro do eu, a
razão, ou, em termos kantianos, a consciência moral comum, passa a ser uma “trama de
contingências” (RORTY, 2007, p. 71). Assim, a identificação, estetizada e individualizada,
não é outra coisa senão a invenção de novas metáforas, novas linguagens.
A partir das descrições, constituímos, segundo Rorty, o nosso vocabulário final, um
conjunto de palavras que mobilizamos para narrar nossa vida, elaborando justificativas,
elogios, desprezos, projetos, dúvidas e esperanças. Ocorre que a escolha de uma vocabulário é
sempre subdeterminada, de modo que não há critérios, argumentos não circulares ou razões
que justificam um vocabulário como certo ou verdadeiro. Essa pretensão, para Rorty, é
própria da tradição filosófica ocidental, em sua posição metafísica, e mesmo de qualquer
impulso pragmático, com sua orientação cívica e seu ethos reformista, para quem o herói é
aquele que trabalha e tenta ser útil à sociedade, em oposição ao herói auto-criador e solitário
do romantismo.
Contrariamente à postura metafísica, inicia-se, com Hegel, Nietzsche, Foucault e
Derrida, a tradição do ironismo, na filosofia contemporânea. Para a posição metaestável dos
ironistas, a redescrição de nós mesmos só é possível através de narrativas idiossincráticas.
Nesse sentido, os ironistas são aqueles que “não se levam a sério, por estarem cônscios de que
os termos em que se descrevem são passíveis de mudanças, e sempre cônscios da
contingência e fragilidade de seus vocabulários finais” (RORTY, 2007, p. 134). Porque é
inimaginável, para Rorty, uma cultura em que as pessoas fossem incentivadas a duvidar
continuamente de seu próprio processo de socialização e de constituição identitária, a defesa
da redescrição, restrita ao domínio privado, depende de uma delimitação clara entre este e o
domínio público.
O impulso confessadamente romântico de Rorty, que dita o ideal de uma cultura
estetizada e um tipo de democracia idealmente liberal, radicaliza a esfera privada, cujas
causas fundamentais são o dever do indivíduo consigo mesmo, sua dissociação da
comunidade e sua preocupação com o próprio self (RORY, 1989, p. 37). A intelligentsia
literária ou a teoria intelectual é individual e desprovida de qualquer pretensão de
funcionalidade política ou pública, ao ser compreendida como a produção ex nihilo de novas
metáforas. A política e espaço público são, então, reduzidos ao senso comum e a um único
vocabulário possível, o metafísico.
Reconheço que a cisão absoluta que Rorty faz entre o indivíduo singular e o espaço
comunitário inviabiliza qualquer reflexão crítica acerca da representação política, constituinte
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da democracia que ele defende, composta por instituições da sociedade liberal burguesa. No
entanto, penso que a articulação teórica arguta que o filósofo tece, a partir da pragmática de
Wittgenstein e da desconstrução de Derrida, e o importante insight acerca da redescrição
contingente da realidade social, imprescindível a qualquer proposta de transformação
sociopolítica, são bastante úteis à problematização do tema que estou explorando, desde que
vistos mais seriamente. É precisamente o que fará E. Laclau.
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DA

HEGEMONIA
Esforçando-se para ser mais político que filosófico, ao contrário do que pretendia Rorty,
E. Laclau apropria-se da mesma base epistemológica daquele, mas radicalizando a
desconstrução e o pragmatismo a ponto de aproximá-los da principal categoria, segundo o
pensamento laclauniano, para a reflexão da sociedade atual: a lógica da hegemonia. A
tradição de pensamento iniciada por Laclau e Mouffe compreende a realidade social
relativamente na mesma direção de Rorty, orientada pela visão performativa de linguagem
desenvolvida por filósofos como Wittgenstein e Derrida. Com base na crítica de Althusser à
categoria hegeliana de totalidade, que identificava as diferenças como mediações necessárias
para o autodesenvolvimento de uma essência, Laclau e Mouffe apropria-se da categoria de
sobrederminação, que “significa um tipo de fusão particular que supõe formas diversas de
(re)simbolização” (ALTHUSSER, 1969, p. 203), para desenvolver uma definição das relações
sociais em termos simbólico-discursivos.
Uma vez que “o caráter simbólico, isto é, sobredeterminado, das relações sociais
implica que estas carecem de uma literalidade última, que as reduziria a momentos
necessários de uma lei imanente” (LACLAU; MOUFFE, 1987, p. 111), não há possibilidade
de fixação de um sentido literal. Nessa perspectiva, a sociedade é uma organização sempre
aberta, uma totalidade impossível, que não existe senão a partir de práticas articulatórias, que
“estabelecem relações entre elementos, cujas identidades modificam-se como resultado dessas
práticas” (LACLAU; MOUFFE, 1987, p. 176). À totalidade dessas práticas, os autores
chamam discurso. Neste momento, Laclau lança mão da psicanálise lacaniana, argumentando
que a organização das sociedades e a construção das subjetividades não podem ser dissociadas
das relações materiais e simbólicas de constituição da realidade: trata-se “ainda e sempre de
símbolos, e de símbolos organizados na linguagem, portanto, funcionando a partir da
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articulação do significante e do significado, que é o equivalente da estrutura da linguagem”
(LACAN, 2005, p.22).
Partindo desse ponto, para pensar a transformação social, de acordo com o projeto de
democratização radical sugerido pelos autores, é preciso ampliar a desconstrução e o
pragmatismo, a um nível que Rorty não chegou. Tal expansão é altamente relevante para duas
dimensões do político, em oposição ao social, que têm sido destacadas acertada e
demasiadamente na teoria política contemporânea: primeiro, a noção do político como
momento instituinte da sociedade; segundo, o caráter incompleto de qualquer ato de
instituição política. Esses aspectos dizem respeito à desessencialização do social, dado que a
sociedade não é mais concebida como unificada por uma lógica endógena, e à sua reativação
pela referência ao momento político de sua instituição originária, uma vez que não há um
lugar de onde um fiat soberano possa ser pronunciado. Disso, implicam-se a politização da
vida contemporânea, para muito além dos limites da política tradicional, e a descentralização
da sociedade, com a produção contingente do laço social, tal como observado por Rorty.
Por um lado, a radicalização da desconstrução alarga, então, o campo da
indecidibilidade estrutural, isto é, da experiência daquilo que, embora heterogêneo, alheio à
ordem do calculável e da regra, é ainda obrigado a tomar uma decisão impossível, tendo em
vista as leis e as normas vigentes (DERRIDA, 1992). Por outro lado, a radicalização do
pragmatismo amplia as possibilidades de redescrições contínuas de pensamentos e eventos e
evidencia os antagonismos e as relações de poder inerentes à constituição discursiva da
realidade. Nesse ponto, a desconstrução e o pragmatismo são muito importantes para o debate
acerca da representação política. Imagino que a crise da representatividade relaciona-se, em
parte, à tendência de confundir os limites históricos e, portanto, contingenciais, da
representação na democracia liberal com as limitações teóricas deste modelo. Uma vez que a
representação é fundamental para qualquer democracia, é preciso, conforme Laclau aponta,
procurar redescrever ou desconstruir a lógica que a subjaz.
Nessa direção, a desconstrução, enquanto gesto de leitura que “desestabiliza as
propriedades estruturais de uma construção de sentidos” (FERREIRA, 2007, p. 30), desata o
nó entre os limites históricos e teóricos da representação política, de modo a ampliar seu
horizonte transcendental. Isso quer dizer que a representação envolve a indecidibilidade dos
vários momentos que são possíveis em seu interior, isto é, as possibilidades de novas lógicas
para um modus operandi outro. Com isso, a representação deve ser vista como um campo de
lutas hegemônicas entre decisões possíveis. Sendo a hegemonia “a relação pela qual um
elemento particular assume a impossível tarefa de representação universal” (LACLAU, 2011,
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p. 61), a representação política deve ser considerada em termos da mediação entre a
universalidade da estrutura/indecidibilidade e a singularidade da decisão, contornando a
particularidade. Nesses termos, Laclau (2011) afirma que a passagem do universal ao singular
dá-se por duas razões. Primeiro, porque ela ocorre no campo da identificação, no qual o
sujeito, ao decidir, divide-se no conteúdo real e na função do conteúdo, impossível e
imprevisível, de incorporar a tarefa de representação da universalidade. Segundo, porque o
movimento inverso, que parte do singular para o universal, acontece: os contextos e as
contingências que limitam a indecidibilidade estrutural também limitam a gama de conteúdos
que podem assumir a função de representação universal.
Somente a partir dessa mediação, absolutamente negada por Rorty, é possível ver a
natureza ambígua da representação política, que nos leva a redescrever o que tínhamos como
casos desviantes ou perversos. Ao mesmo tempo em que é condição fundamental para nossa
participação na democracia, a representação política implica o movimento inverso de gerar
problemas de fragmentação de identidades em torno de questões políticas, culturais e
econômicas que afetam diretamente nossas vidas. É preciso, pois, que a representação seja
compreendida como uma relação dialética entre o representante e o representado, de forma
que o papel daquele não se restrinja ao de “um espelho passivo de interesses pré-constituídos
no nível da sociedade civil” (LACLAU, 1997, p. 52), mas assuma seu dever na formação de
desejos coletivos. Para Laclau (1997, p. 52), a tarefa dos representantes políticos “consiste,
muito frequentemente, em prover as massas marginalizadas de uma linguagem a partir da qual
se torna possível, para elas, reconstituírem uma identidade política”.

O PARADOXO DA SINGULARIDADE UNIVERSAL E O PROBLEMA
DO COMUNISMO

O filósofo esloveno Žižek, em acordo com Rorty e Laclau, acredita que qualquer
mudança social deve ser precedida por uma reflexão crítica acerca da sociedade
contemporânea, com ênfase nas crises em áreas como a política, a cultura, a economia e a
ecologia. Partindo de uma base epistemológica distinta daquela mobilizada pelos dois autores
anteriores, Žižek arquiteta suas discussões a partir dos trabalhos desenvolvidos pelos filósofos
Hegel e Marx, em especial, e pelo psicanalista J. Lacan. O novo horizonte teórico que Žižek
articulou influenciou os estudos de Laclau, particularmente no ponto em que ambos os
pensadores evidenciaram a falha principal de Rorty, da qual decorrem as demais. Ao usar o
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termo ironia, Rorty faz alusão a uma ausência da fundação que cria uma lacuna ou uma
distância entre a força da crença e seu embasamento racional, mas parece reduzir a
experiência da falta ao ambiente fechado do espaço privado, quando, na verdade, as
negociações psicológicas da lacuna são a razão e o problema central da política. Devido à
leitura que os autores fazem da obra de Lacan, ambos compartilham as ideias de construção
simbólica da sociedade, enquanto realidade social objetivamente impossível, e da relação
entre universalidade e singularidade como sendo constitutiva do político, em toda e qualquer
forma de organização social.
Ao discutir essas questões, Žižek segue, no entanto, uma trilha própria. Enquanto Laclau
reflete sobre a sociedade, a partir do vocabulário derridiano, em termos de indecidibilidade e
decisão, Žižek considera-a a partir das noções de realidade e de real. A indecidibilidade,
definida como o sistema de diferenças mesmo da estrutura, assemelha-se relativamente à ideia
de que “não existe realidade sem o espectro” (ŽIŽEK, 1996, p. 26). Para Žižek, o espectro é a
ideologia, a construção de uma fantasia que funciona como esteio à própria realidade, pois se
dá como uma simbolização que estrutura as relações sociais. A decisão, por seu turno, descrita
como o momento de loucura (KIERKEGAARD, 1939), aproxima-se do modo como Žižek
concebe a experiência do real como “um ato (maluco), que muda as coordenadas
‘transcendentais’ básicas de um campo social” (ŽIŽEK, 2011, p. 45). Não à toa, ambos os
autores compreendem o espaço da mediação entre, de um lado, a indecidibilidade ou a
realidade e, de outro, a decisão ou o real como o da constituição do sujeito, seja ele aquele que
toma uma decisão no terreno do indecidível ou a partícula de liberdade que age sobre a
realidade, alterando-a. Žižek e Laclau radicalizam suas críticas, assim, rumo ao alargamento do
horizonte transcendental da política, convidando-nos a pensar não somente as escolhas
existentes, mas as coordenadas do que tornam estas e uma pluralidade de outras opções
possíveis.
No entanto, se observarmos bem, o filósofo esloveno, quando concebe a relação entre o
real e a realidade como o “espaço para o performativo, em sua oposição ao constativo”
(ŽIŽEK, 2011, p. 37), entende que esse contato é uma defasagem entre os polos, que se ligam,
então, de forma relativamente direta, ao contrário do argumento de Laclau, que concebe a
indecidibilidade, a universalidade da estrutura como absolutamente intangível ao sujeito. Žižek
defende que o espectro da ideologia não oculta a realidade, mas “seu recalcamento primário, o
X irrepresentável em cujo ‘recalcamento’ fundamenta-se a própria realidade” (ŽIŽEK, 1996,
p. 26). Nessa perspectiva, a estrutura, simbolicamente constituída, da realidade social só é
possível a partir de uma experiência real que se dá "na forma do trauma" (LACAN, 1990, p.
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57). Diferente de Laclau, que acredita na ideia de que a experiência do real é a do
deslocamento, Žižek sugere vê-la como a experiência de agir sobre o antagonismo, que
ressurge, como um retorno do recalcado, para ameaçar “a mentira ideológica que estrutura
nossa percepção de realidade” (ŽIŽEK, 2011, p. 62) e mascara a clivagem antagônica que
malogra a sociedade como uma totalidade possível. Logo, não pode haver fronteiras –
impermeáveis, como desejou Rorty, ou transponíveis, como quis Laclau - entre a
universalidade da estrutura/a indecidibilidade e a singularidade da decisão/o real, pois o
universal faz-se presente na forma de um ato ético-político destruidor que faz aparecer o
antagonismo em cujo recalque a universalidade da estrutura consiste-se. Ora, isso não é senão
levar as últimas consequências a lógica laclauniana de que o que torna algo possível é o que o
torna também impossível.
Nesse sentido, Žižek prefere falar, como o fizeram Kant e Deleuze, em singularidade
universal: o espaço público da sociedade civil mundial designa o paradoxo da singularidade
universal, “de um sujeito singular que, numa espécie de curto-circuito, contornando a
mediação do particular, participa diretamente do universal” (ŽIŽEK, 2011, p. 08). Ao
contrário do que propôs Rorty, o privado, enquanto espaço de nossas idiossincrasias e
imaginação, não é a matéria-prima de nossa individualidade oposta aos laços comunitários, ao
público como espaço da interação social, onde somos obrigados a obedecer às regras para não
ferir os outros, mas a própria ordem institucional-comunitária de nossa identificação
particular. Logo, uma política verdadeiramente emancipatória e radical, presente no projeto de
democracia plural de Laclau e Mouffe, só pode ser gerada, segundo Žižek, a partir de um
curto-circuito entre a universalidade e o que Rancière chama de parte de parte alguma do
corpo social, aqueles que, não tendo lugar determinado na ordem privada da hierarquia social,
participam diretamente do universal.
Aqui, Žižek invoca um aspecto da relação entre universalidade e singularidade, no que
diz respeito à representação política, que, de modo tão crucial, faltou nos autores anteriores:
como representar os interesses daqueles que estão à margem do sistema democrático liberal?
Embora Laclau tenha atentado para essa questão, como vimos, ele a aborda partindo do
pressuposto de que, já havendo representantes ou líderes políticos para a massa
marginalizada, eles devem assumir a tarefa de possibilitar a reconstituição de sua identidade.
O que Žižek problematiza, no entanto, é: como escolher um representante para atender aos
desejos de uma coletividade quando esta não há, dadas a dispersão dos indivíduos e a
precariedade das condições civis de organização e de ação de um grupo social? Žižek chama
atenção, então, para o que justifica a democracia, desde a Grécia Antiga: “a intrusão dos
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excluídos no espaço político-social” (ŽIŽEK, 2011, p. 89). Nesse sentido, qualquer debate
sobre a representação política precisa considerar o comunismo, não como sistema político que
surge como uma solução para a crise da democracia parlamentar liberal, mas como o nome do
seu principal problema: o problema do comum, que envolve desde o convívio com o outro ao
dilema, teórico e histórico, de que “a totalização de um sistema de diferenças é impossível
sem a exclusão constitutiva” (LACLAU, 1997, p. 21).

IDENTIDADE CULTURAL E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA: UMA
NOVA LÓGICA DA REPRESENTATIVIDADE

A relação entre, de um lado, a concepção predominante de linguagem como
instrumento designativo, cuja finalidade é representar objetivamente um estado de coisas no
mundo, e, de outro lado, a persecução da prática democrática da representação política como
devendo ser uma transmissão transparente da vontade de uma coletividade social pelo seu
representante é tão íntima, que se exige “transparência na conduta dos políticos com o mesmo
espírito com que procuramos tornar o nosso uso da linguagem claro, cristalino, direto, literal,
enfim, transparente” (RAJAGOPALAN, 2003, p. 32). Frustrados em ambas as tentativas de
alcançar uma representação que valha o sentido etimológico do termo, a saber, tornar a coisa
(res, do latim) presente (praesentia), ficamos com as lamentações e os protestos.
A representação, tanto política quanto linguística, ou melhor, em sua natureza
política e linguística, não pode ser compreendida como um instrumento secundário cuja
função é transportar algo de um lugar para outro, como está inscrito no parágrafo único dos
Princípios Fundamentais da Constituição: “todo o poder emana do povo, que o exerce por
meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”. Vejamos bem
que o povo e as demandas sociais não são pré-constituídos, a nível da sociedade civil. Quando
Müller afirma que o “povo não é um conceito simples nem um conceito empírico; povo é um
conceito artificial”, devemos entender que o povo, enquanto titular da soberania democrática,
é instituído, isto é, construído, inventado (HALL, 2006). Do mesmo modo, os pedidos e
vontades individuais que se tornam demandas sociais e, mais organizadas, reivindicações e
necessidades do país, são (desejos de) coletividades que moldam o perfil do povo,
performatizando-o e identifica-o, por assim dizer. Logo, o representante deve assumir sua
tarefa na formação de desejos coletivos, especialmente onde situações como o desemprego e a
marginalização dificultam a instituição de vontades e de interesses conjuntos.
ISSN-e: 2316-9982

Isso implica o movimento inverso. Os cidadãos, aqueles que se sentem
representados ou não, não podem aderir à persecução da prática da representação política
ideal como devendo ser uma relação harmoniosa entre polos, cujo equilíbrio depende apenas
de um deles, o dos partidos políticos. Jogar em suas mãos as responsabilidades e os poderes
que também são nossos é uma aposta vencida, cujos resultados conhecemos bem. O inciso
VIII do artigo 103 da Constituição Federal, ao instituir que os partidos políticos com
representação no Congresso Nacional podem “propor a ação direta de inconstitucionalidade e
a ação declaratória de constitucionalidade”, deixa claro que, sem uma organização política e
institucionalizada de representação, não apenas partidária, não se pode agir, no nível civil, na
transformação social de um regime democrático. Se representar é, em algum lugar, tornar algo
presente, que nos façamos mais participantes, para muito além do voto, das consultas
populares e dos protestos, que são momentos de uma luta maior a caminho: a reforma política.
A atual crise da democracia liberal ou neoliberal - em países como o Brasil, com
as manifestações de protestos sob a chamada “Vem pra rua!”; os Estados Unidos, com o
Occupy Wall Street; e o Egito, com as iniciativas do movimento Tamarod, para citarmos
apenas alguns casos recentes – é também a urgência da necessidade de uma reflexão séria
acerca da própria realidade social e de sua constituição simbólica ou semiológica. Quando
proponho pensar seriamente a representação política em termos da instauração discursiva da
sociedade, quero dizer que sua crise é, conforme tentei argumentar neste artigo, o desafio de
uma crítica da linguagem.

CONCLUSÃO

Ao longo do artigo, viu-se como as críticas de Rorty, Laclau e Žižek, delineiam um
projeto de radicalização da política e da linguagem, que se desenvolve em níveis
diferenciados em cada autor. Começou-se com a reflexão de Rorty sobre a redescrição do
mundo e o caráter contingente da linguagem, em virtude da qual o filósofo defendeu o
processo irônico e singular de autocriação, em contraste com o de socialização, a partir da
radicalização da esfera privada, em oposição à esfera pública.
A seguir, passou-se à recente discussão elaborada por Laclau, em co-autoria com C.
Mouffe, sobre a impossibilidade da sociedade, através da qual os autores expandem as
categorias de lógica hegemônica e de discurso. Radicalizando a desconstrução e o
pragmatismo, sob influência da psicanálise lacaniana, Laclau questiona a divisão entres os
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impulsos românticos e pragmáticos de Rorty, apontando para um tipo de passagem do
universal ao singular e para a mediação entre o público e o privado. Com isso, o autor propõe
refletir sobre a representação política como ambígua e constitutiva de identidades sociais.
Por último, rompendo com ambas as visões anteriores, a crítica de Žižek surge
radicalizando a relação entre universalidade e singularidade, como a experiência ético-política
destruidora de como, através do divisor cultural, temos o mesmo antagonismo em comum. O
filósofo esloveno explora o comunismo como o principal problema da democracia liberal,
chamando atenção para novas formas de pensar a representação política, com ênfase sobre a
participação político-social daqueles que são discriminados ou marginalizados segundo a
lógica que subjaz à ordem vigente.
Enfim, observamos que o debate levantado para pensar a crise da representação política
revela-a como parte de um jogo dinâmico e tenso de lutas hegemônicas que se dão entre a
universalidade e a singularidade, no interior de uma estrutura significante cujo momento
político instituidor, uma vez radicalizado, possibilita novas lógicas para outras formas de
representatividade nas democracias.
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