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Entrevista 

 

Alexandre Marques Cabral é licenciado em Filosofia pelo Centro Universitário Bennett, 

possui bacharelado eclesiástico em Filosofia pelo Seminário São José do Rio de Janeiro, 

é bacharel em Teologia pela Escola Superior de Teologia (EST), licenciatura em 

Teologia pela Universidade Santa Úrsula, é mestre em Filosofia pela Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, doutor em Filosofia pela Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro e, atualmente, cursa doutorado em Teologia na PUC-RJ. É professor adjunto do 

departamento de Filosofia da Uerj e professor de Filosofia do Instituto Federal Colégio 

Pedro II. Atua nas áreas de metafísica, filosofia da religião, mística, fenomenologia, 

pensamento medieval, Heidegger e Nietzsche. É autor dos livros: Niilismo e hierofania: 

uma abordagem a partir do confronto entre Nietzsche, Heidegger e a tradição cristã. Vol 

1 e 2; Morte e ressureição dos deuses: ensaio de crítica ao monótono-teismo metafísico 

cristão;  A redenção de Deus: sobre o Diabo e a Inocência; Ontologia da violência. 

 

 

 

Ensaios Filosóficos: Em primeiro lugar, agradecemos a oportunidade desta entrevista. 

Inicialmente, gostaríamos que o senhor falasse um pouco da sua experiência e trajetória 

enquanto estudante e professor de filosofia. Em seguida, como o sr conciliou a filosofia 

com a religião e a teologia? 

 

Ensaios Filosóficos: Eu é que agradeço o privilégio dessa conversa. É uma ótima 

oportunidade de me conscientizar mais dos passos seguidos e dos desafios que devem 

alimentar meu caminho na filosofia. 

Comecei a estudar filosofia na faculdade de filosofia do Seminário Católico 

diocesano. Na época, o título adquirido era válido somente na Itália. Por isso, tive que 

procurar uma faculdade que validade os créditos cursados e reconhecesse meu diploma 

(bacharelado). A única faculdade que me aceitou foi o Centro Universitário Bennett. 

Acabei obtendo a licenciatura e pude lecionar em escolas. Foi então que lecionei em 

uma escola estadual, no Bennett e depois (onde ainda trabalho) no Colégio Pedro II. 

Com o diploma reconhecido, realizei os estudos de mestrado em filosofia, na 

UFRJ/IFCS, e de doutorado, na UERJ (onde lenciono desde 2012), sob a orientação do 

professor Marco Antônio Casanova. Porém, junto com minha graduação em filosofia,   
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estudei teologia, tanto na faculdade do Seminário diocesano, quanto no Bennett. Acabei 

me graduando em teologia católica (licenciatura na Santa Úrsula) e em teologia 

protestante (bacharelado na EST). No momento, vou defender tese de doutorado em 

teologia na PUC-RJ, sob a orientação do padre jesuíta Mário de França Miranda. Trata-

se de um trabalho sobre mística à luz da fenomenologia de Jean-Luc Marion e em 

diálogo com Mestre Eckhart e Lutero. Defendo a tese até setembro deste ano.  

Em verdade, não acredito que tenha conseguido conciliar filosofia, teologia e 

religião. São regimes de pensamento heterogêneos. Contudo, em mim, esses regimes 

não se excluem, mas relacionam-se agonisticamente, suscitando sempre novas questões 

e colocando em xeques diversos conceitos. Na verdade, penso que, em mim, a filosofia 

venceu, o que me possibilita lidar com a teologia e com os discursos religiosos em geral 

de modo filosófico. Isso é extremamente importante pelo fato de a filosofia 

contemporânea (penso aqui em Nietzsche, Heidegger, Deleuze e Foucault) assinalar a 

historicidade das questões filosóficas tradicionalmente compreendidas como as únicas 

legítimas para a determinação da atividade do filósofo. Por isso, a filosofia não precisa 

ficar refém da teoria do conhecimento, do problema do ser, da estética etc., ainda que 

tais temas e questões ainda sejam relevantes para o pensamento. Nesse sentido, a 

religião e a teologia, mesmo após a morte de Deus (ou melhor: justamente por causa da 

morte de Deus), podem aparecer como “matéria-prima” para a filosofia. Que se pense, 

por exemplo, em Zizek e Sloterdejk. Acho que é isso que anima muito do que procuro 

estudar e escrever em filosofia. 

 

 

 

Ensaios Filosóficos: Sabemos do pouco interesse dos cursos de filosofia sobre a 

filosofia medieval. Quando há, sempre se concentra na filosofia tomista. Entretanto, 

podemos perceber que alguns filósofos contemporâneos retornaram ao período 

medieval, principalmente, a santo Agostinho, como, por exemplo, Heidegger, Derrida, 

Ricoeur  entre outros, buscando repensar algumas ideias, tais como justiça, liberdade e o 

tempo.  Diante disso, como o senhor compreende a importância da filosofia medieval 

para se pensar a contemporaneidade? 

 

Alexandre Marques Cabral: Penso que a filosofia medieval (e patrística, no caso do 

cristianismo) não somente é imprescindível para o pensamento contemporâneo, como é  
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sempre contemporânea. Isso pelo fato de que, como mostrou-nos Heidegger, o passado 

nos precede. Por isso, por mais vanguardistas que queiramos ser, sempre pensamos a 

partir de uma tradição, e não sem vínculos históricos. No caso dos pensamentos 

patrístico-medievais, sua herança para o nosso tempo é inestimável. Que se pense aqui 

em conceitos consagrados e/ou inventados pelo pensamento filosófico-teológico cristão. 

O que seria do Ocidente (e, hoje, do mundo globalizado) sem as ideias de interioridade 

(“invenção” cristã), livre-arbítrio, intenção, pessoa, história (que muitos hoje pensam ter 

sido “criada” por Agostinho, por meio da obra A cidade de Deus), igualdade, dignidade 

humana etc.? Não só isso. Apesar de ainda vivermos (nos átrios do labor filosófico) 

muito sob a crença de que o retorno à Grécia nos salva, algo muito comum no 

pensamento alemão desde sobretudo o século XVIII, há muitos sinais de que a 

compreensão do pensamento patrístico-medieval é imprescindível para o pensamento 

contemporâneo. Por exemplo, Foucault assinalou a relação entre poder pastoral, 

confissão cristã, carne (que ele chegou a dizer que é a subjetividade cristã) e psicanálise. 

Mais: tenho compreendido o horizonte hermenêutico do pensamento existencial 

kierkegaardiano e pós-kierkegaardiano (Heidegger e Sartre, por exemplo, sem contar 

Marcel e Jaspers) como totalmente dependende da existencialidade cristã, tal qual 

presente em diversos autores da patrística e da Idade Média. As ideias de queda 

existencial, impessoalidade, inautenticidade, finitude, temporalidade, dentre outras, 

como fica claro em Kierkegaard, mas também no jovem Heidegger, dependem da 

interioridade cristã e de sua dinâmica existencial (lembremos o caráter existencial das 

Confissões de Agostinho). Por outro lado, os pensamentos patrístico-medievais sempre 

se estruturaram em tensão com outros pensamentos, seja na apologética ou nas questões 

disputadas na Idade Média. A alteridade era índice de construção do pensamento. Na 

Idade Média, por exemplo, a disputa filosófica entre muçulmanos, judeus e cristãos 

tornou-se essencial. Aliás, a força de Aristóteles na Idade Média não pode ser entendida 

sem essa relação de disputa e, em certo sentido, de diálogo. Onde a filosofia, hoje, 

encontra essa fecundidade? Os congressos de filosofia não conseguem isso e os 

professores de filosofia (penso aqui nos professores universitários) se visitam 

raramente. No mundo dos especialistas, a conflitividade criativa entre eles tende a se 

reduzir a uma disputa por erudição estéril ou a preciosismo também estéril. Na Idade 

Média, não somente a relação entre filósofos de religiões distintas, como sobretudo as 

disputas entre pensadores de uma mesma religião, criam pensamentos e não só afirmam 

“eruditismo” (erudição estéril). Essas informações assinalam um pouco da grandeza   
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desse eixo histórico negligenciado pelas faculdades e estudantes de filosofia. Os 

nomes/pensadores contemporâneos citados por você também sinalizam isso. A “era das 

trevas” ainda tem muita luz a fornecer para nossos passos. Até para ressignificarmos as 

expressões sexuais, repensarmos a intolerância religiosa, o eurocentrismo etc., 

precisamos do pensamento patrístico-medieval para pervertermos suas bases ou 

ressignificarmos seus princípios. O que seria de Nietzsche sem suas contendas com o 

cristianismo, sobretudo com seu eixo axiológico sedimentado na cultura europeia na 

Idade Média? Ninguém. 

Antes de terminar, gostaria de lembrar algo importantíssimo na Idade Média 

(sobretudo no cristianismo latino) que aparece em nossa contemporaneidade como fonte 

de sentido e inspiração, a saber, a ideia de que a fratura existencial chamada de pecado 

retira do ser humano a pretensão de ele mesmo, por ele mesmo, ser a fonte de 

significatividade de toda realidade. Para o pensamento medieval em geral, o sentido 

decisivo para a existência é dádiva e não conquista do eu (trata-se da Graça). Isso 

assinala um “cogito ferido” e a viabilidade de existir sem referência alguma a algo tão 

moderno quanto a visão antropocêntrica de mundo. Acredito que isso é muito valioso 

para o mundo que é o nosso, onde a descentralização da subjetividade humana 

autorreferente parece ser uma de suas marcas indeléveis. 

 

 

 

Ensaios Filosóficos: A história da filosofia em paralelo com a história abraamica-cristã 

(talvez quase sendo a mesma história), sempre privilegiou o espírito em relação ao 

corpo. O espírito sendo, portanto, superior à carne, restando ao corpo apenas a tarefa de 

receptáculo do espírito. Sendo, deste modo, o cuidado e a preservação do espírito e 

negação das vontades do corpo como lei universal. Entretanto, o senhor traz para este 

debate o pensamento de Wilhelm Reich e propõe uma nova abordagem do corpo que o 

retira da submissão do espirito, para além do peso do pecado e das impurezas terrenas. 

Essa abordagem nos conduz a repensar a filosofia e as religiões da pureza. O senhor 

pode nos explicar como o pensamento de Reich pode propor esse deslocamento na 

dicotomia corpo e espírito?  

 

Alexandre Marques Cabral: Trata-se de uma questão extremamente complexa, 

impossível de ser tratada à luz de caricaturas. Isso porque a universo bíblico, de onde   
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procede a base dos pensamentos judaico e cristão, não conhece o que pode-se chamar de 

dicotomia antropológica de acento platônico. Digo “acento platônico” porque, hoje, é 

impossível afirmar que Platão produziu a relação de subsunção do corpo pela alma, 

apesar de alguns de seus diálogos abrirem margem para tal compreensão. Se pensarmos 

tal dicotomia como fruto da tradição platônica – e não de Platão – , então, torna-se 

evidente que não é possível encontrá-la na tradição judaica antiga. Isso porque, como 

mostram os estudos contemporâneos, a antropologia bíblica inteira (consequentemente, 

também cristã) pensa os seus quatro termos fundamentais, a saber, corpo, alma, espírito 

e carne (este de caráter estritamente cristão) não como regiões do ser humano, mas 

como direcionamentos da totalidade da condição humana. Daí a ideia cristã (mas 

também judaica) de que a ressurreição não é da alma ou do espírito, mas do corpo e, 

sobretudo, da carne. Entretanto, por diversos motivos que são impossíveis de serem aqui 

descritos, certa dicotomia corpo/alma foi historicamente produzida sobretudo na 

tradição cristã. Devo, entretanto, observar que essa dicotomia, antes de ser uma simples 

oposição entre partes distintas do ser humano, assinala uma ambiguidade existencial 

peculiar. O corpo, por si só, não é problemático. O problema é que, como mostrou 

Agostinho em A doutrina cristã, o pecado inscreveu no corpo a possibilidade de 

autonomizar-se e, por isso, ele pode fornecer aos comportamentos humanos seus 

sentidos, obscurecendo a alma, índice onde a questão do sentido existencial é 

plenamente estruturada. O termo, então, que caracteriza essa insubmissão sempiterna da 

corporeidade após a gênese do pecado, é a carne. Por isso, sobretudo no cristianismo, a 

diferença específica do ser humano não é nem o corpo, nem a alma, pois esses estão 

presentes em outras criaturas. A diferença específica é a carne, modo de ser capaz de 

absolutizar a finitude e produzir na existência humana um tipo de amnésia de Deus. O 

problema é que a carnalidade atua tanto no corpo, quanto na alma, porém, por meio dela 

[da carne], o corpo se insurge contra a alma. Daí a necessidade histórica de acentuar a 

alma em detrimento do corpo. Trata-se do corpo norteado pela dinâmica da carne e não 

qualquer corpo. Se fosse qualquer corpo, o judeu-cristianismo estaria incorrendo no que 

a tradição entendeu ser uma “heresia” que, em muitos aspectos, rapidamente foi 

excluída de ambas as tradições: o maniqueísmo. Para mim, o problema central é que a 

questão da carne (mais do que a do corpo) inscreveu o que eu chamaria de “dogma da 

insatisfação”, ou seja, a impossibilidade de a finitude ser o horizonte de plenificação 

existencial do ser humano, o que fica claro nos discursos sobre a vida post mortem 

como sentido último de inteligibilidade da vida terrestre. Não se trata, aqui, de um   
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platonismo judaico-cristão, pois, na alegoria da caverna, Platão deixa claro a 

possibilidade de uma existência densa e satisfeita em meio à finitude irromper. Com a 

carne, toda finitude é perigosa. Por isso, acredito que seja necessário repensar a 

superação do caráter insatisfeito da carne. Para tanto, certas compreensões da 

corporeidade fornecem importantes contribuições. É assim que leio Reich (que se pense 

em O assassinato de Cristo) e Nietzsche. O que eles entendem por corpo já resulta de 

uma subversão do caráter carnal da relação (sobretudo) cristã entre corpo e alma. Suas 

noções de corporeidade mostram a possibilidade de uma performance corporal que 

supere a perspectiva da escassez e seja índice de excessividade vital. Daí o problema do 

prazer ser, nos dois, sinal de plena conjunção de corpo e sentido. Para mim, eles abrem 

espaço para pensarmos uma corporeidade onde o lúdico e o gozo sejam sacramentos 

divinos. Tenho pensado que o candomblé é um possível exemplo disso. 

 

 

 

Ensaios Filosóficos: Debates acerca da legalização do aborto, da união homoafetiva e 

do poliamor estão presentes na agenda política contemporânea. Essas discussões estão 

em evidencia no campo jurídico, político e religioso. Porém, sabemos o quanto a 

filosofia e a religião fundamentaram uma certa moral a respeito desses temas. Diante 

disso, como é possível, nos dias de hoje, colocar um outro olhar, que leve em conta uma 

diferença radical sob essas questões a partir da filosofia e da religião? 

 

Alexandre Marques Cabral: Acredito que somente aquiescendo plenamente ao 

acontecimento (nietzschiano) da morte de Deus tais questões ganham outro enfoque. 

Primeiramente, pelo fato de a morte de Deus assinalar a impossibilidade de manutenção 

das meta-narrativas de caráter metafísico. Em um segundo momento, a morte de Deus 

abre o horizonte para a afirmação de que toda formação discursiva é perspectivística e, 

portanto, interpretacionista. Nietzsche não somente mostrou isso, como levou adiante a 

importante ideia de que as matrizes axiológicas de quaisquer culturas são sempre 

historicamente produzidas e, por isso, finitas. Não há, portanto, absolutos supra-

históricos, ainda que se possa falar, como o faz Lévinas, em incondicionalidade. Ora, no 

que concerne às questões que você levantou – aborto, união homoafetiva, poliamor –, 

elas sempre foram pensadas à luz de princípios que se entendiam como absolutos, ou 

seja, as questões sexuais e afetivas em geral, a relação da mulher com sua corporeidade,   
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a ideia de procriação etc., sempre dependeram de alguma metafísica para legitimar-se 

ou não historicamente. Não é mais possível sustentar isso. E não pelo fato de eu ser 

nietzschiano ou algo parecido. Nosso tecido cultural já sofreu abalos sísmicos que 

retiraram (e ainda retiram) dele a força persuasiva dos eixos metafísicos. Se somos ou 

não relativistas, como gostava de pensar o Papa Bento XVI, isso não é um problema 

central para lidar com tais questões, pois a pecha de relativista sempre me pareceu um 

sinal de um cínico saudosismo por mundos pré-modernos, cujo resgate é claramente 

insustentável. Desse modo, acredito que somente uma abordagem plural pode sugerir 

novas formas de resolução dos impasses em torno desses temas. Pessoalmente, tenho 

tentado “amolecer” a força das bases axiológicas religiosas na lida com essas questões. 

Não acredito que o problema do aborto deva ser refém das Igrejas, da moral católica 

e/ou protestante, ou mesmo de certos jargões comuns em alguns movimentos que 

simplesmente dizer “meu corpo, minha lei” (corpo da mulher, nesse caso). Trata-se de 

uma questão extremamente complexa que deve ser discutida, sobretudo, levando em 

conta dados sociológicos, como a morte de mulheres pobres que tentam realizar abortos; 

a relação entre gravidez e trabalho, na cultura capitalista em que estamos; a 

possibilidade de as pessoas em sociedades laicas não se orientarem por valores 

religiosos disseminados como normativos; a diminuição dos abortos em muitos países 

que o legalizaram etc. Apesar de eu pessoalmente ser a favor da legalização do aborto 

devido a motivos de ordem sócio-políticos, não acredito que esse seja um problema 

simples. Já a questão das relações homoafetivas e do poliamor, acredito que elas podem 

ser pensadas à luz da flexibilização de discursos cristãos e biologicistas. Ainda somos 

escravos desses dois discursos. Entretanto, penso que muitos avanços estão sendo dados 

nessa questão, sobretudo nos grupos LGBT e na literatura Queer. A caracterização das 

relações entre gênero, sexo e poder é importantíssima para se pensar a possível 

viabilidade de relações não monogâmicas e não heteronormativas. Apesar disso, 

desconfio que as críticas da questão de gênero, que mobilizam muitas lutas atuais 

(inclusive dos movimentos feministas), estejam deixando de lado a experiência de 

unicidade que se dá no amor, que suspende os discursos universalizantes sobre gênero e 

sexo. Nem sempre (ou melhor: quase nunca) as desconstruções promovidas pela 

literatura pós-feminista, por exemplo, levam à caracterização da unicidade afetiva, que 

identifica amor, criatividade e singularização. Nesse caso, acredito que filosofia e 

religião têm, de modos distintos, muito a dizer. Para tanto, é preciso orientar-se tanto 

por perspectivas filosóficas não metafísicas, quanto por experiência religiosas também   
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não metafísicas. É comum, por exemplo, no meio budista (penso aqui em algumas 

comunidades zen budistas) a indiferença doutrinária aos problemas de gêneros. Sua 

relevância só aparece caso as pessoas envolvidas superem ou produzam sofrimento. 

Nesse caso, a questão é a da singularidade da relação e não da universalidade (sempre 

moral) das questões de gênero e de sexo. 

 

 

 

Ensaios Filosóficos: É sabido que o senhor realiza uma extensa pesquisa acerca do 

pensamento do filósofo alemão Martin Heidegger. É possível comentar um pouco sobre 

a questão da alteridade na obra de Heidegger? Ainda no contexto da alteridade, como o 

senhor vê as críticas dirigidas a Heidegger, principalmente aquelas elaboradas por 

Emmanuel Levinas e Jacques Derrida, autores que, de alguma maneira, dialogam 

bastante com o filósofo alemão. 

 

Alexandre Marques Cabral: Heidegger é, como todo grande pensador, irredutível a um 

único horizonte interpretativo de sua obra. Nesse sentido, é preciso compreender as 

críticas de Lévinas e Derrida, que tenho compartilhado há algum tempo, como críticas 

pertinentes a certos aspectos (centrais, diga-se de passagem) da obra heideggeriana e, 

sobretudo, às interpretações hegemônicas de seu pensamento (muitas delas hoje em 

desuso). No que diz respeito à questão da alteridade em Heidegger, é preciso distinguir 

o que ele diz no § 26 de Ser e tempo, que inclui o outro ser-aí na economia do mundo 

histórico onde cada ser-aí partilha sua existência com outrem de formas plurais (na 

indiferença, na substituição, na anteposição liberadora etc.), e a alteridade pensada à luz 

da ideia de diferença ontológica, tal qual aparece no conceito de acontecimento 

apropriador (Ereignis). Nesse caso, a alteridade aparece como irredutibilidade do Ser a 

qualquer medida histórica que ele mesmo possibilita. Não só isso. Com o conceito de 

terra, Heidegger assinala que tal irredutibilidade se dá de forma análoga em cada ente 

com o qual nos relacionamos. É como se dissesse que há “mistério” em toda parte e em 

qualquer ente, o que possibilitou a Heidegger pensar o mundo como quaternidade 

(Geviert), conceito que inscreve no acontecimento histórico de mundo a abissalidade 

dos Deuses. Ora, essa última questão não é plenamente enfrentada por Lévinas e 

Derrida. Contudo, eles se preocupam em assinalar a pretensão heideggeriana de pensar 

o Ser como medida una e omniabarcante. Tudo que é só é porque as medidas históricas   



 CABRAL, A. M. Ensaios Filosóficos, Volume XIII – Agosto/2016 

  

do Ser (sentido do Ser ou época do Ser) torna possível. Diante disso, Lévinas mostra 

que tal omniabarcância do Ser é uma figura do elemento hegemônico na constituição da 

tradição ocidental, a saber, o Mesmo. A mesmidade é a medida identitária 

autorreferente que assimila a alteridade dos entes, reconduzindo-a a si. Tal assimilação 

não é simples destruição, mas fornecimento de significatividade. Por isso, o Mesmo 

(Totalidade) é o índice de produção de significatividade e sentido para as alteridades em 

geral. Isso anula as alteridades e destrói a possibilidade de pensarmos a ideia de 

“sentido” ou “significatividade” fora de quaisquer horizontes globais. Para Lévinas, tal 

possibilidade de significação aparece por meio da identidade entre Outro e Outrem. 

Trata-se da redução ética da fenomenologia levianasiana, que suspende a originariedade 

da ontologia heideggeriana e compreende a ideia heideggeriana de alteridade como 

refém de uma medida una fornecedora de sentido: o Ser/mundo. Já com Derrida, a 

questão é mais complexa. Que baste aqui a lembrança de que a alteridade como rastro 

(termo levinasiano apropriado por Derrida) ou diferança, é fonte de significatividade e é 

refratária às marcas da metafísica da presença ou às medidas unas de posicionamento 

dos entes. Heidegger, nesse caso, é a voz de um tipo específico de metafísica da 

presença, aquele em que a unidade (posicionadora) do Ser deve estar presente para que 

algo seja. Acredito que tanto Lévinas quanto Derrida estão certos, quando assinalam a 

falta de espaço para alteridade no pensamento heideggeriano. Contudo, se pensarmos 

Heidegger contra muitos gestos presente em sua obra e mais ainda em seus discípulos e 

comentadores, então, acredito que é possível pensar, na quaternidade e no 

acontecimento apropriador, a presença de uma alteridade que é irredutível às medidas 

unas e epocais do Ser. Talvez, Lévinas e Derrida nos ensinem a reler Heidegger sem o 

velho saudosismo pelas unidades ultimas do real.    

 

 

 

Ensaios Filosóficos: No livro Ontologia da Violência: O enigma da crueldade (escrito 

pelo senhor juntamente com Agnaldo de Bastos e Jonas Rezende), em síntese, coloca 

em destaque a ideia de que a violência seria uma possibilidade adstrita à existência 

humana, que não se encontraria presente no campo dos viventes denominados animais. 

Dessa maneira, gostaríamos falasse um pouco sobre a relação entre linguagem e 

violência, uma vez que ambas são modos da existência humana. Além disso, sob sua   
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ótica, essa violência também estaria inserida em todos os níveis dos discursos éticos e 

políticos? 

 

Alexandre Marques Cabral: A tese do livro, sob forte influência nietzschiana, é a de 

que a violência entendida como violação do espaço de realização da alteridade nasce 

como recurso de um modo de estruturação vital que necessita afirmar a si mesmo em 

detrimento da alteridade. Tal modo de ser aparece como hegemônico na cultura 

ocidental, sobretudo porque foi veiculado de diversos modos, sobretudo pelo que 

chamei no meu último livro (Morte e ressurreição dos Deuses) de dispositivo 

metafísico, ou seja, a metafísica como dispositivo de disseminação de modos de ser 

intolerantes com diversas alteridades que o colocam em xeque. Não se trata ali de uma 

afirmação infantil de que toda metafísica produz violência, mas de que os regimes de 

verdade metafísicos se afirmam por meio da deslegitimação de diversas alteridades, 

além d fato de que muitas das práticas de violência institucionalmente legitimadas, 

como a inquisição cristã, encontraram em alguma metafísica sua legitimidade e, por 

vezes, sua necessidade. Se pensarmos a linguagem como expressão de significados e 

sentidos existencialmente performados, então, não somente há ligação entre linguagem 

e violência, como toda violência é um tipo de linguagem. A violência diz algo: certa 

alteridade (ou mesmo várias) não pode ser. Além disso, a violência diz: somente certas 

identidades podem ser. Mais: para que certas identidades possam ser, as alteridades que 

as ameaçam devem ser anuladas. Por isso, a violência, assim me parece, é uma 

linguagem que afirma a viabilidade de certas identidades que não conseguem ser sem 

que outrem deixe de ser (ou seja rebaixado). Fora de esquemas identitários, parece que a 

necessidade de anular alteridades torna-se insustentável. De certo modo, posso dizer que 

a violência é o idioma da afirmação de certas identidades. Esses modelos identitários 

formam sua ética, criam sua axiologia e produzem medidas políticas. As bancadas 

evangélicas são o sinal evidente de que violência e política muitas vezes se unem e não 

conseguem se divorciar facilmente. Não é preciso pensar em Hitler ou Mussolini. Basta 

pensar na necessidade de as bancadas evangélicas rebaixarem gays, candomblecistas, 

umbandistas, ateus, socialistas etc., para se perceber a linguagem político-moral-

religiosa da violência. 
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Ensaios Filosóficos: Niilismo e hierofania: uma abordagem a partir do confronto entre 

Nietzsche, Heidegger e a tradição cristã é uma obra recente, oriunda de sua tese do 

doutorado. O senhor poderia destacar alguns pontos (ou ponto) que considera centrais 

(ou central) para compreensão do seu trabalho?  

 

Alexandre Marques Cabral: Niilismo e Hierofania interpreta o acontecimento do 

niilismo não somente como perda e dissolução, mas como a priori histórico-

transcendental segundo o qual a crise das meta-narrativas de cunho metafísico “produz” 

um novo horizonte hermenêutico de inteligibilidade dos fenômenos em geral. Movêmo-

nos nesse horizonte hermenêutico. Não há como sair dele. Por esse motivo, sem ser 

orientado pelo pensamento de Vattimo, tentei pensar o niilismo como um 

acontecimento que contém em si mesmo os elementos hermenêuticos não metafísicos 

possibilitadores de novos regimes de verdade. Com isso, o niilismo aparece como 

acontecimento simultaneamente epistemológico e ontológico, uma vez que inviabiliza o 

acesso a qualquer ideia de coisa em si pensada metaempiricamente. Nesse caso, a ideia 

de relação ganha profunda relevância – relação que condiciona os termos relacionados, 

e não o contrário. Daí a relevância de Nietzsche, que levou a termo uma filosofia que se 

perfaz no interior da crise das meta-narrativas e eleva a ideia de relação aos estertores 

do poder de estruturação do conhecimento, sobretudo a partir dos conceitos de força, 

vontade de poder, afeto de comando, perspectiva, pensamento que comanda etc., todos 

presentes na obra “madura” de Nietzsche. Justamente isso, me levou a perceber que os 

elementos em jogo na declaração (e não demonstração) da morte de Deus não somente 

abriam um novo horizonte de tematização do mundo, como colocavam em xeque a 

dicotomia (metafísica) de ateísmo e teísmo, ambos estruturados à luz da crença no poder 

descritivo e demonstrativo da razão. Deus aí aparece como entidade suprema causadora 

e condicionadora da totalidade dos entes finitos. Ora, tentei mostrar, em diálogo com o 

que chamei de tradição cristã (Agostinho, Boécio, Pseudo-Dionísio, Tomás de Aquino, 

Lutero e Calvino, mas também, Karl Rahner, Otto e Ratzinger), que o próprio Nietzsche 

reinscreve a questão do sagrado na filosofia, sem navegar no interior dos regimes de 

verdade teístas e ateístas, pois não pensa a divindade a partir de qualquer ideia de 

hipóstase ontológica. Para ele, a divindade, que assume o nome de Dionísio, aparece a 

partir da dinâmica integradora da vontade de poder/eterno retorno. Nesse caso, a 

constituição ascensional da vontade de poder possui a eternidade como seu horizonte 

constitutivo. Trata-se não mais de uma eternidade atemporal, como   
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tematizada na metafísica cristã tradicional (por exemplo, no livro XI das Confissões, de 

Agostinho, ou no livro V de Consolações da filosofia, de Boécio). A eternidade é 

pensada a partir da ideia de que o instante comporta consigo as configurações passadas 

da vontade de poder e decide de modo antecipador suas configurações futuras. Por isso, 

para um tipo ascensional da vontade de poder, o devir não é sinal de dissolução, mas de 

recuperação renovadora da totalidade da vida em cada novo instante. Esse estruturação 

vital assinala a presença de densidade ontológica em meio ao devir. Exatamente isso é 

Dionísio, na última fase do pensamento nietzschiano. Hoje, penso que há outros 

elementos que não foram por mim explorados em Niilismo e Hierofania, mas acredito 

ainda que Nietzsche está instaurando uma outra compreensão do sagrado fora do eixo 

teísmo/ateísmo. Isso, contudo, me fez perceber que Nietzsche inscreveu o sagrado nos 

átrios de certa performatividade de cunho existencial. Ora, porquanto seu pensamento 

exige a conflitividade ou dinâmica agonística como “prova” de seu poder de 

sustentação, enfrentar a crítica heideggeriana ao próprio Nietzsche (muito falada no 

Brasil, mas nunca suficientemente meditada) pareceu pertinente para mensurar a força 

da proposta nietzschiana de uma nova compreensão do sagrado ou da divindade. Nesse 

caso, precisei mostrar, primeiramente, que não há uma compreensão unívoca de 

Heidegger em relação à obra de Nietzsche. Depois, o que Heidegger entende por 

metafísica nietzschiana está centrado exatamente naquilo que muitos nietzschianos 

entender ser o grande mérito de Nietzsche e que me parece extremamente problemático: 

a afirmação do devir. Nesse sentido, Heidegger mostra, à luz da ideia de fuga dos 

deuses tal qual aparece na obra de Heinrich Heine, que Nietzsche é uma voz 

privilegiada para se entender a dessacralização moderna do mundo. O problema é que, 

em Niilismo e Hierofania, tentei assinalar que o devir não é uma solução para 

Nietzsche, tampouco o foco principal de muitos de seus conceitos. Para mim (o que 

ainda penso, hoje, com algumas ressalvas), a questão central de Nietzsche a partir do 

conceito de vontade de poder, não é o devir, mas a singularidade, ou seja, pensar uma 

ipseidade performática – portanto, não identitária – que produza de modos distintos sua 

unidade sem que esta seja experimentada como volátil. O devir só pode aparecer no 

interior dessa questão e não como um conceito sagrado e autônomo. Ao confrontar 

minha interpretação anterior de Nietzsche com Heidegger, percebi não somente que ela 

resistia à prova dos novos, como dela surgia uma outra ideia de sagrado, aquela que 

Heidegger me possibilitou visualizar, a saber, o sagrado como experiência da 

abissalidade dos mundos históricos e como experiência do sem fundo gratuito de cada   
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ente. Nesse sentido, os Deuses assinalam a multiformidade do sagrado em cada ente e 

no fundo sem fundo de cada mundo. Ora, com isso, percebi que, no mundo da crise das 

meta-narrativas metafísicas, é possível repensar o sagrado ou a divindade de modo 

polimórfico, seja na dinâmica existencial de vidas ascendentes ou mesmo na dinâmica 

de formação de mundos históricos, como percebeu Heidegger. De qualquer modo, 

ambas as compreensões mostram que só podemos falar da divindade, hoje, por meio de 

hierofanias, ou seja, por meio de acontecimentos da divindade e não por meio de 

narrativas que visem a provar a existência disso que se chamou por muito tempo de 

Deus. Deus não existe; a divindade polimorficamente acontece. 

Apesar de, atualmente, estar interessado na questão da mística e em sua relação 

com a alteridade, acredito que Niilismo e Hierofania possui problemas e respostas 

importantes para se pensar de modo não dogmático e não metafísico o sagrado. Se fosse 

hoje, teria reescrito algumas partes e teria diminuído seu tamanho (muito grande, livro 

com excesso de informações). De qualquer modo, sinto-me honrado com essa 

entrevista. Espero ter atendido às expectativas. Um grande abraço para todos que fazem 

acontecer esta revista onde já tive o privilégio de publicar dois artigos.   

  


