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ste texto trata de limites – sua criação, distribuição, lógica e destruição. Onde 

termina um espaço e começa o outro? Quando um intervalo de tempo dá lugar a 

outro? Como se dá a passagem de um meio para outro? É um "instantâneo" de um 

pensamento em desenvolvimento, inspirado por diversas leituras e diálogos1, e não um tratado 

de um especialista no assunto. É fruto do desejo de pensar coletivamente sobre os limites, que 

são também os limites do pensamento. Por tudo isso, é assumido de início que este texto tem 

também seus próprios limites. 

 

ONTOLOGIA2 

 

Podemos passar a vida inteira sem nunca pensarmos nos limites. Mas nunca 

pensaríamos sem eles, pois são eles que nos permitem pegar, manipular, ordenar as coisas em 

seqüências e em arranjos significativos. Quando começamos a pensar nos limites nosso 
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pensamento já está totalmente povoado por eles. A ontologia, aqui, é condição para a 

epistemologia: não existe conhecimento sobre o limite sem que haja já um limite para o 

pensamento. 

 

TIPOLOGIA FUNCIONALISTA3 

 

Existem muitos tipos de limites. Existem os limites do território, os do campo social, 

os cosmológicos, os do corpo, os da percepção, os do pensamento, os existenciais, os 

temporais e quantos outros se quiser pensar. Vivemos rodeados por limites. E também somos 

preenchidos por eles. Somos, podemos dizer, um complexo arranjo de limites que nos 

constituem no mesmo instante em que nos dividem. 

Mas não deveríamos ter uma visão estritamente negativa dos limites. Eles não servem 

apenas para impedir, para bloquear. Eles servem também para selecionar, para deixar passar 

alguma coisa, mas não qualquer coisa. Em muitos casos, ainda, eles servem apenas para 

serem rompidos, superados. Aliás, na maior parte das vezes, todas estas funções pertencem ao 

mesmo limite em diferentes momentos. Uma fronteira territorial, uma membrana celular, os 

contornos de um conceito, a diferença entre o antes e o depois ou entre a vida e a morte têm 

sempre a tripla função de impedir a passagem de certos agentes de um lado para o outro, 

permitir a passagem de outros e simplesmente deixar de existir em determinadas condições. 

 

Demônio de Maxwell. 
Fonte: Asimov 1965:428. 

 

DIFERENÇA4 

 

Se quiséssemos encontrar um princípio unificador de todos os limites, algo que lhes 

fosse comum e que pudesse vir a defini-los enquanto conjunto coeso, penso que este seria a 

diferença. Um limite é, em todos os casos e para todos os efeitos, uma diferença entre os dois 
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lados do que ele separa. Mas existem diferenças em todos os lugares que as procurarmos. E 

mesmo nos lugares em que não as procuramos elas proliferam à nossa revelia. Se cada 

diferença é um limite, então não existe outra coisa no mundo que limites. Seria útil, portanto, 

qualificar o princípio proposto, distinguindo, dentre esta infinidade de limites, aqueles que 

nos interessam daqueles que, mesmo existindo, não se mostram relevantes. Trata-se, em 

última análise, de encontrar uma diferença da própria diferença, de encontrar um limite dos 

próprios limites. Uma espécie de seleção primordial que divide o mundo e a experiência, que 

separa os mistos e descobre diferenças de natureza onde antes só haviam diferenças de grau. 

Esquemas de cristalizações. 
Fonte: Holden e Singer 1965:230. 
 

MODULAÇÃO5 

 

Mas esta seleção primordial é utilitária ou desinteressada?; analítica ou intuitiva?; 

movida por interesse ou por desejo? A diferença entre cada um destes impulsos faz uma 

diferença!  

No primeiro caso (seleção utilitária, analítica, interesseira), encontraremos diferenças 

lá onde as procurarmos, pois fomos nós que as colocamos lá em primeiro lugar. Trata-se de 

forçar o mundo a se organizar dentro de certos limites previamente estabelecidos por nossos 

próprios objetivos, como quem submete a argila a um molde rígido que determinará a sua 

forma e eliminará a massa excedente. No segundo caso (seleção desinteressada, intuitiva, 

desejante), encontraremos diferenças onde não as esperávamos, principalmente pois não as 

tínhamos como objetivo. Trata-se aqui de se abrir para os limites imanentes ao mundo, tornar-

se sensível às diferenças de suas tendências nascentes, como quem, modelando a argila com 

as mãos, modula seu modelo de acordo com o comportamento do material. 
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as de que adianta definir os limites como diferenças que fazem alguma diferença 

e propor que a seleção destas diferenças seja feita de maneira desinteressada, 

intuitiva, desejante? Isto muda alguma coisa? Isto nos coloca em uma situação 

melhor do que a que já estávamos antes? Sim, é de se esperar que uma vez alcançando uma 

melhor compreensão da natureza dos limites, sejamos capazes de lidar melhor com eles. 

Vejamos algumas indicações neste sentido, na forma de um programa simultaneamente 

teórico e prático e, por isso mesmo, político. 

 

POLÍTICA6 

 

Começamos assumindo que, se os limites são condição para o pensamento, então a 

ontologia é condição para a epistemologia e não existe conhecimento sobre o limite sem a 

existência prévia de um limite. Ora, acabamos de ver que este limite primordial, muito 

M
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diferente de uma essência sólida e constituída de uma vez por todas, é antes já (sempre e 

desde o início) o resultado de uma seleção (sempre contingente, sempre provisória) entre uma 

infinidade de diferenças nascentes. O "ser" do limite é, assim, desde sempre, um "saber" sobre 

ele mesmo, uma ontologia que é sempre já também uma epistemologia. 

Onde colocar os limites entre dois territórios, entre dois órgãos, entre dois intervalos 

temporais? Fazer mapas, anatomias, calendários, sempre foram atividades políticas pois 

qualquer divisão do mundo é já a proposição de um mundo acima de outros possíveis. 

Quando ontologia e epistemologia se implicam mutuamente, saber e poder se tornam dois 

lados da mesma moeda e o motor do conhecimento influencia radicalmente o próprio 

conhecimento. A questão "que pergunta fazer?" se torna mais importante do que a busca 

irrefletida por respostas. 

 

RELAÇÕES7 

 

A diferença entre os dois impulsos do pensamento reflete-se diretamente nas perguntas 

que serão feitas, visto que em um caso os limites serão encarados como algo que separa dois 

pólos de uma relação, enquanto no outro caso eles serão vistos como algo que produz estes 

pólos. A pele, por exemplo, pode ser vista como o limite que separa o corpo do meio 

ambiente. Desta perspectiva, práticas de body modification (tradicionais ou não) seriam vistas 

como uma agressão ao corpo, uma vulnerabilização do corpo às influências do ambiente. A 

pele seria assim instrumento de preservação do corpo, e sua função seria proteger sua 

integridade. Mas o que ocorreria se pensássemos que o corpo não cresce do centro para a 

periferia, parando na pele, mas sim da periferia para o centro, partindo da pele, como 

contrapartida de suas relações com um meio ambiente? Neste caso, o limite entre corpo e 

ambiente teria função mais transformadora do que conservadora, e as práticas de body 

modification poderiam ser compreendidas então como a produção de novos corpos a partir da 

transformação de suas relações com o meio ambiente. A essência se deslocaria do centro do 

corpo para a sua periferia, e portanto a questão deixaria de ser a sua preservação para se 

tornar a constante seleção entre suas tendências nascentes. 

Diferenças, aqui, se tornam relações. Diferenças que fazem alguma diferença tornam-

se relações específicas que relacionam outras relações. Quando os limites deixam de ser vistos 

como separações e passam a ser vistos como a produção mesma daquilo que separam, então 

as relações que eles mediam deixam de ser relações entre dois pólos que pré-existem à própria 

relação (como nas macropolíticas) e passam a ser relações entre outras relações que não 

precisariam existir enquanto tais antes de serem relacionadas. O conjunto das relações que 
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compõem um corpo e o conjunto das relações que compõem seu ambiente são relacionados 

através das diferenças entre eles, mas sem esta relação nada se poderia dizer sobre o corpo ou 

sobre o ambiente. Ele é mais rápido ou mais lento?; mais forte ou mais fraco?; mais alto ou 

mais baixo? Quais as faixas de freqüência e velocidade que ele ocupa?; quais os seus 

limiares? quais as suas intensidades de afecção?; quais as suas velocidades? O conjunto de 

todas as relações que o corpo mantém com suas diferentes partes e seu meio é justamente o 

conjunto das diferenças que constituem seus limites. Mas o corpo não existe para além destas 

relações senão como ilusão derivada da aparente estabilidade de nossas representações. 

 

PERSPECTIVISMO8 

 

Vimos que a descoberta de limites, a seleção de diferenças entre diferenças, de 

relações entre relações, é um ato simultaneamente cognitivo e político, pois transforma o 

mundo ao explorar seus limites imanentes. Mas por que negar ao conhecimento, por princípio, 

a neutralidade da descoberta objetiva? O motivo é simples: todo conhecimento é situado e 

toda situação é uma perspectiva dentre outras possíveis. É certamente possível (antes, 

necessário) mudar de perspectiva quando a situação o exige. Mas mudar de perspectiva é 

muito diferente de abandonar o perspectivismo. Muda-se de perspectiva indo-se de uma 

perspectiva para outra, nunca abandonando-se toda perspectiva. Mesmo a mais ampla 

perspectiva ainda é uma perspectiva dentre outras.  

Toda perspectiva pressupõe um ponto cego. É o seu interior, é a sala escura que 

possibilita o espetáculo. Existem inúmeras técnicas para superar este ponto cego, mas são 

sempre técnicas perspectivistas que 

geram necessariamente novos pontos 

cegos. A claridade nunca é total, as 

sombras sempre permanecem. A visão 

nunca é total, sempre existe um lado de 

trás dos objetos. Se não fosse assim, 

perderíamos justamente aquilo que nos 

dá os objetos: seus limites, seus 

contornos, suas diferenças. Em outras 

palavras, é justamente a limitação de 

nossa perspectiva sobre as coisas que 

nos permite conhecê-las. Mas é também 

justamente esta natureza perspectivista 

Encontre seu ponto cego! (1) Coloque a ponta de um palito 
de fósforo (ou qualquer outra coisa que sirva) sobre a cruz; 
(2) feche seu olho esquerdo e olhe fixamente com o olho 
direito para a cruz a uma distância de aproximadamente um 
palmo; (3) desloque o palito de fósforo em direção ao 
círculo. A ponta do palito deve desaparecer em algum lugar 
da área do círculo, reaparecendo logo em seguida se o 
movimento para a direita for continuado. O local onde a 
ponta do palito desaparece corresponde ao ponto cego de seu 
globo ocular, região onde os nervos ópticos entram em 
direção ao cérebro.  
Fonte: Von Buddenbrock 1958:87. 
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do conhecimento que faz dele uma política, um embate entre perspectivas diferentes, uma 

busca pelo conhecimento das relações que realmente importam, que realmente fazem alguma 

diferença.  
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lcançamos, assim, o ponto cego. Todo perspectivismo tem um ponto cego, um 

limite (mesmo que sempre contingente e provisório) para o conhecimento, para o 

pensamento, para a ação. É o desconhecido do conhecimento, o impensado do 

pensamento, o passivo da ação, limite imanente que engendra sua própria superação. 

 

O DENTRO E  O FORA9 

 

Por tudo o que foi dito, proponho: o limite primordial, limite imanente que nos dá uma 

perspectiva para o pensamento e para a ação, é o limite entre o dentro e o fora. O dentro e o 

fora de um espaço, de um tempo, de um estado, de um devir...  As diferenças que realmente 

fazem alguma diferença, as relações que verdadeiramente produzem novas relações, são 

aquelas entre o dentro e o fora.  

A 
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O que passa? O que é bloqueado? Estas são questões de teoria e ação, questões de 

poder que dizem respeito, antes de tudo, às relações entre o dentro e o fora. Um dentro e um 

fora, é bom lembrar, que não existem fora das próprias relações que os constituem enquanto 

tais. Não se trata aqui de vincular o pensamento ao dentro e o impensado ao fora, ou o 

inverso, ou qualquer coisa que o valha. A distinção entre o dentro e o fora não deve nunca ser 

essencializada ou cristalizada. O pensamento e a ação estão ao mesmo tempo fora e dentro, 

pois eles são as relações relacionantes, aquelas que atravessam todas as relações internas e 

externas, diferenciando-as no mesmo momento em que as relacionam de uma maneira 

singular. Poderíamos dizer que pensamento e ação são como uma economia das fronteiras, 

administrando as relações entre o dentro e o fora, os fluxos que passam e que são bloqueados, 

selecionando das diferenças nascentes aquelas que realmente fazem alguma diferença. Todas 

as outras relações, todos as outras diferenças, todos os outros limites (entre a esquerda e a 

direita, o superior e o inferior, entre bom e mau etc.) são secundários com relação àquele entre 

o dentro e o fora pois dependem deste para ganharem suas coordenadas. 

 

O DENTRO DO FORA10 

 

Mas se é para as relações entre o dentro e o fora que se deve olhar quando se busca a 

diferença que faz alguma diferença, isto só é possível pois o dentro já é, desde o início, uma 

invaginação do fora. Sejamos claros neste ponto: as relações interiores e exteriores não 

existem enquanto tais fora das relações que as relacionam de uma maneira particular, mas 

estas relações são sempre, em última análise, relações entre o fora propriamente dito e suas 

duplicações interiores.  

Curva de rio dando origem a uma ilha. 
Fonte: Schwenk 1976:17. 
 

Devemos aqui substituir a imagem de um espaço fechado (interior) imerso em um 

outro espaço (exterior) por outra de uma superfície (limite) que se dobra criando espaços  

internos  (o  dentro  do  fora)  que  se   comunicam  de   maneira  seletiva  com  o  exterior   (o  
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fora). São as portas e janelas de uma casa, 

são os orifícios de um corpo, uma mesma 

superfície que se dobra e permite, em graus 

variados, a passagem. Existe, é verdade, 

um momento em que esta diferença de grau 

se torna de natureza, em que passamos de 

fato do exterior para o interior. Mas é 

justamente esta a diferença que faz a 

diferença – limite ambíguo e origem de 

disputas políticas. 

Trazer o fora para o dentro não é 

necessariamente transformá-lo em dentro, 

assimilá-lo. Isto seria ficar no conhecido, 

observar um espetáculo, pressupor já a 

diferença que se deveria antes investigar. 

Propomos aqui, antes, conceber a 

interiorização do fora enquanto tal, um 

interior do exterior que permanece exterior 

mesmo quando no interior. Isto é o que ocorre, por exemplo, com nosso sistema nervoso: 

originando-se da ectoderme, sua função é ser o dentro do fora, construir e ser construído pelas 

relações entre o interior e o exterior do corpo. Isto é o que ocorre também com a sociedade: 

baseada na criação e reprodução de alianças, ela faz de seu centro a relação com o seu fora, 

com a alteridade, com o que se encontra além de seus 

limites. O próprio pensamento é, enfim, uma duplicação do 

fora com um dentro que lhe é coextensivo11.  

Talvez pudéssemos concluir esta reflexão dizendo 

que não existe, de fato, interior, mas tão somente um fora 

virtual e suas relações com diferentes atualizações de si 

mesmo. O que move o pensar? O que nos faz agir? Qual é 

o motor do desejo? Algo que se move no canto do olho. 

Algo que se ouve no limiar da audição. Uma idéia que 

quase não pode ser expressa. Não tenhamos pressa em 

cruzar o limiar. Demoremo-nos aqui, no meio, entre o 

dentro e o fora, instalados na fenda que os relaciona, 

Embriologia do sistema nervoso. 
Fonte: Internet. 

Esquema evolutivo do olho. 
Fonte: Von Buddenbrock 1958:33. 
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assumindo uma perspectiva provisória. Façamos da investigação sobre os limites entre o 

dentro e o fora uma contante modulação destes próprios limites.  

Diagrama de Foucault. 
Fonte: Deleuze 1988:128. 

 

 



 13

BIBLIOGRAFIA 

 
ASIMOV, Isaac 
 1965. "Maxwell's Little Demon", in: Louise B. Young (ed.). The Mystery of Matter. New York: Oxford University 

Press, pp.427-8 [1962] 
BATESON, Gregory 

1987. Steps to an Ecology of Mind: Collected essays in Anthropology, Psychiatry, Evolution, and Epistemology. 
Northvale: Jason Aronson [1972] 

BERGSON, Henri 
  1974. "Introdução à Metafísica" (trad. Franklin Leopoldo e Silva), in: Os Pensadores. Vol.XXXVIII. São Paulo: 

Abril Cultural, pp.17-45 [1903] 
1999. Matéria e Memória: Ensaio sobre a relação do corpo com o espírito. (trad. Paulo Neves) São Paulo: Martins 
Fontes [1939] 

DELEUZE, Gilles 
 1988. Foucault. (trad. Claudia S. Martins) São Paulo: Brasiliense [1986] 
 1992. "Ethology: Spinoza and Us" (trad. Robert Hurley), in: Jonathan Crary e Sanford Kwinter (eds.). 

Incorporations. New York: Zone, pp.625-33 
 1999. Bergsonismo. (trad. Luiz B.L. Orlandi) São Paulo: Ed.34 [1966] 
DELEUZE, Gilles e GUATTARI, Félix 

1976. O Anti-Édipo: Capitalismo e Esquizofrenia. (trad. Georges Lamazière) Rio de Janeiro: Imago [1972] 
HARAWAY, Donna 
 1991. "Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective", in: 

Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature. London: FAB, pp.183-201 [1987] 
HOLDEN, Alan e SINGER, Phylis 
 1965. "Crystals, Examples of Symmetry in Nature", in: Louise B. Young (ed.). The Mystery of Matter. New York: 

Oxford University Press, pp.217-39 [1960] 
LATOUR, Bruno 
 1994. Jamais Fomos Modernos: Ensaio de Antropologia Simétrica. (trad. Carlos Irineu da Costa) Rio de Janeiro: 

Ed.34. [1991]  
1995. "Mixing Humans and Nonhumans Together: The Sociology of a Door-Closer", in: Susan L. STAR (ed.). 
Ecologies of Knowledge: Work and Politics in Science and Technology. Albany: State University of New York 
Press, pp. 257-77 

LÉVI-STRAUSS, Claude 
1962. La Pensée sauvage. Paris: Plon 

MACHADO, Angelo B.M. 
 1987. Neuroanatomia Funcional. Rio de Janeiro: Atheneu 
MARQUES, António 
 1989. Sujeito e Perspectivismo: Selecção de Textos de Nietzsche Sobre Teoria do Conhecimento. (trad. Rafael G. 

Filipe) Lisboa: Publicações Dom Quixote 
SCHILDER, Paul 
 1999. A Imagem do Corpo: As energias construtivas da psique. (trad. Roseanne Wertman) São Paulo: Martins 

Fontes [1935] 
SCHWENK, Theodor 
 1976. Sensitive Chaos: The creation of flowing forms in water and air. New York: Schocken Books 
SIMONDON, Gilbert 

1992. "The Genesis of the Individual" (trad. Mark Cohen e Sanford Kwinter) , in: Jonathan Crary e Sanford 
Kwinter (eds.). Incorporations. New York: Zone, pp.296-319 

STRATHERN, Marilyn 
 1995. The Relation: Issues in complexity and scale. Cambridge: Prickly Pear Pamplhlet No.6 
VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo B. 

1996. "Os Pronomes Cosmológicos e o Perspectivismo Ameríndio" Mana 2(2):115-44 
2002. A Inconstância da Alma Selvagem e outros ensaios de antropologia. São Paulo: Cosac&Naify 

VON BUDDENBROCK, Wolfgang 
 1958. The Senses. (trad. Frank Gaynor) Ann Arbor: The University of Michigan Press [1953] 
VON UEXKÜLL, Jakob 
 2001a. "An introduction to Umwelt" (trad. Gösta Brunow) Semiotica 134(1/4):107-10 [1936] 
 2001b. "The new concept of Umwelt: A link between science and the humanities" (trad. Gösta Brunow) Semiotica 

134(1/4):111-23 [1937] 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14

 
                                                 

NOTAS: 
 
1 As influências deste texto são diversas e foram explicitadas em notas ao início de cada seção (elas estão 

reunidas na bibliografia). Vale agradecer aqui as importantes contribuições dos(as) colegas Daniela Manica, 
Cecilia Diaz-Isenrath, Osvaldo López-Ruiz, Emerson Freire, Márcio Barreto, Luiz Cintra e Larissa S. Turtelli 
para a versão final deste texto. 

2 Referências: Bergson 1974; Lévi-Strauss 1962; Latour 1994. 
3 Referência: Deleuze e Guattari 1976. 
4 Referências: Bateson 1987; Deleuze 1999. 
5 Referências: Bergson 1974; Bateson 1987, Deleuze e Guattari 1976; Simondon 1992. 
6 Referências: Haraway 1991; Latour 1994. 
7 Referências: Simondon 1992; Strathern 1995; Deleuze 1992; Von Uexküll 2001a e 2001b; Schilder 1999. 
8 Referências: Haraway 1991; Viveiros de Castro 1996; Marques 1989; Von Buddenbrock 1958. 
9 Referências: Deleuze e Guattari 1976; Latour 1995. 
10 Referências: Deleuze 1988; Bergson 1999; Machado 1987; Deleuze e Guattari 1976; Viveiros de Castro 2002; 

Schwenk 1976. 
11 Cito aqui Deleuze (1988:126). 


