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Aos que sofrem no corpo, na alma e no espírito 

 porque outros os fazem sofrer. 

Aos que padecem,  

vítimas inocentes da violência maléfica. 

Aos  e  

 que estão agora lutando fortemente,  

mas sem violência,  

fazendo a Esperança acontecer neste mundo 

 marcado pelas dores das dependências sui generis. 
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RESUMO 
 
Tendo presente o atual contexto de violência e de crescente intolerância em todos os níveis 
das relações dentre os seres humanos e destes em relação ao planeta e ao cosmos, corre-se o 
risco de se pensar numa catástrofe apocalíptica generalizada. Contudo, a história da 
humanidade sempre foi marcada por grandes homens e mulheres que, assumindo sua vocação 
profética, denunciaram decisões livres equivocadas e, ao mesmo tempo, anunciaram 
horizontes de esperança inimagináveis. Assim podemos considerar René Girard, ou seja, um 
corajoso e destemido profeta  que está muito além do seu tempo, mas 
totalmente fincado nas tramas das sociedades e culturas da contemporaneidade. A presente 
dissertação busca responder, à luz do arrojado pensamento girardiano  a partir da sua Teoria 
do Desejo Mimético  ao urgente desafio lançado, primeiramente, aos cristãos e, por 
conseguinte, a toda humanidade, de se propor uma antropologia teológica não sacrificial. 
Como as consequências negativas do pessimismo antropológico têm sua gênese no desejo 
violento, pressupõe-se que livremente a humanidade caminha, mesmo pelas vicissitudes das 
rivalidades miméticas na história, mesmo sem se dar conta, ao que Girard e os Evangelhos 
chamam de  Vislumbra-se uma humanidade e um mundo no qual as pessoas, em 
sã consciência, decidam não alimentar as rivalidades miméticas e baixar suas armas, tendo em 
vista a não destruição de todos contra todos e, consequentemente, a não destruição do planeta, 
e possam viver a proposta tão antiga e tão nova da cultura da não violência. Girard oferece 
uma base antropológica de ousada envergadura para se fazer teologia na perspectiva das 
vítimas, que revelam ou desvelam coisas ocultas desde a fundação do mundo. Trata-se, então, 
de investigar todos os passos percorridos e propostos pela teoria girardiana em direção a uma 
nova visão do ser humano e, portanto, de uma nova humanidade. A estrutura da dissertação 
segue a trilogia do autor: parte-se da constatação da gênese ontológica do desejo nos clássicos 
da literatura mundial; passa-se pela apresentação e releitura das grandes teorias do homem 
elaboradas a partir da interpretação dos grandes clássicos da mitologia e das tragédias gregas; 
para se chegar, enfim, à leitura não sacrificial da paixão de Cristo que rompe definitivamente 
com o ciclo do mecanismo vitimário, gerador de sociedade, cultura e religião baseadas na 
violência dita sagrada. 
 
Palavras-chave: Desejo. Violência. Antropologia teológica. Sagrado. Teoria Mimética. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
RIASSUNTO 

 
Tenendo presente il contesto di violenza e di intolleranza crescente a tutti i livelli delle 
relazioni tra gli esseri umani e questi in relazione al pianeta e del cosmo, si corre il rischio di 
pensare una diffusa catastrofe apocalittica. Tuttavia, la storia del genere umano è sempre stata 
segnata da grandi uomini e donne che, assumendo la sua vocazione profetica, hanno 
denunciato decisioni libere sbagliate e, allo stesso tempo, hanno annunciato orizzonti 
inimmaginabili di speranza. Quindi possiamo considerare René Girard, vale a dire un profeta 
coraggioso e senza paura "apocalittico", che è ben oltre il suo tempo, ma totalmente inserito 
nelle trame delle società e delle culture nella contemporaneità. Questa tesi cerca di rispondere 
alla luce  pensiero girardiano - dalla teoria mimetica del desiderio - la sfida 
urgente, in primo luogo, ai cristiani e, quindi, a tutti gli uomini, di proporre una antropologia 
teologica non sacrificale. Poiché le conseguenze negative di pessimismo antropologico ha la 
sua genesi nel desiderio violento, si presume che l'umanità cammina liberamente, anche nelle 
vicissitudini di rivalità mimetiche della storia, pure senza rendersi conto, a quel punto che 
Girard e i Vangeli chiamano "conversione" . Possiamo travedere una umanità e un mondo in 
cui le persone, in buona coscienza, decidono di non alimentare la rivalità mimetica e deporre 
le armi per non andare alla distruzione di tutti contro tutti e quindi la distruzione del pianeta, 
e, quindi, vivere la proposta tanto antica e tanto nuova della cultura della non violenza. Girard 
offre una base antropologica audace di fare teologia in prospettiva delle vittime che rivelano o 
svelano cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Si tratta, quindi, di indagare tutti i passi 
fatti e le proposte dalla teoria di Girard verso una nuova visione dell'essere umano e, di 
conseguenza, di una nuova umanità. La struttura della tesi segue la trilogia dell'autore: si parte 
dalla costatazione della genesi ontologica del desiderio nei classici della letteratura mondiale; 
si passa dalla presentazione e rilettura delle grande teorie  alla luce 
dall'interpretazione della mitologia classica e le tragedie greche; per arrivare, infine, la lettura 
non sacrificale della Passione di Cristo, che rompe definitivamente con il motore a ciclo delle 
vittime, generatrice  di società, di culture e di religione basate sulla così detta violenza sacra. 
 
Parole chiave: Desiderio. La violenza. L'antropologia teologica. Sacralità. Teoria mimetica. 
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INTRODUÇÃO
 

O problema central, que se procura elucidar, logo a partir do título do presente 

trabalho dissertativo, é uma tentativa de se apreender o pensamento dialético de René Girard. 

Pois ele defende a hipótese de que o desejo humano é violento e, que, por sua vez, pode ser 

positivo e negativo, e ainda, de efeito mimético. Aonde ele chega e por que atrai para si 

posturas violentamente antagônicas1, mesmo sendo reconhecido pela sua convicção cristã de 

 para falar 

do kantismo moderno - e que, por sua vez, está na gênese de todas as sociedades, culturas e 

religiões? Pretendemos, portanto, neste trabalho reflexivo, percorrer toda a trilogia do autor 

focando nossa atenção sobre a temática do desejo, da violência e do sagrado, na tentativa de 

perceber suas grandes contribuições e motivações no que se refere ao convite à humanidade, a 

olhar para o ser humano e sua história de forma mais positiva e, jamais, naturalmente negativa 

e má.  

Girard intuiu que a violência e o sagrado estão nos primórdios da organização 

social, subjacente ao processo civilizatório. O processo civilizatório depende da descoberta de 

um mecanismo que permita controlar a violência desencadeada pelo que ele defende como 

desejo mimético. O desejo mimético é contagioso e pode agravar-se na exata proporção em 

que um número maior de agentes encontrarem-se no curto-circuito da rivalidade mimética, a 

rivalidade em grupos sociais. Se nenhuma forma de controle da mímesis for desenvolvida, a 

própria formação social pode vir a desintegrar-se em meio a um conflito generalizado.         

Em síntese, o esquema do seu pensamento é este: no auge da violência de todos 

contra todos surge a alternativa do mecanismo do bode expiatório para desculpabilizar a 

humanidade e livrá-la da destruição. Esse mecanismo permite controlar os efeitos da 

capacidade de autodestruição da mímesis, da violência indiscriminada, canalizando a 

violência para um único membro do grupo. Torna-se uma violência dirigida, que parte do 

próprio grupo, para dar ordem ao caos. O bode expiatório é sacrificado e a ordem retorna 

dentro do grupo social: a violência, de origem mimética, trouxe em si o sagrado. A figura do 

bode trouxe a restauração da ordem social. Ele passa a ser divinizado, pois seu sacrifício 

resolve o conflito.  

                                                           
1  apologia cristã não agrada a seus colegas do mundo acadêmico, os quais exigem certo 

secularismo. Sua erudição e tecnicismo acadêmico dificultam que os cristãos comuns o entendam. 
[...] Sua heterodoxia conseguiu reunir seus próprios seguidores, que crescem em número com o 
passar do  (ANDRADE, 2011, p. 499-500). 
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Veremos no primeiro capítulo que Girard começa sua teoria fazendo uma 

explicação sobre a gênese do desejo mimético a partir da crítica às grandes obras clássicas da 

literatura universal, de Stendhal até Dostoievski, sob a luz de sua primeira publicação, 

Mensonge romantique et vérité romanesque (1961). Há romancistas que perceberam a 

centralidade do desejo na condição humana e que procuraram revelá-lo ou não em suas obras. 

 uma sutileza sapiencial 

que poderíamos chamar de inspiração divina.  

Portanto, para que um vaidoso deseje um objeto, basta convencê-lo de que esse 

objeto já é desejado por um terceiro a quem se agrega certo prestígio. O modelo é nesse caso 

um rival suscitado primeiramente pela vaidade. Na maioria dos desejos, o próprio modelo 

deseja o objeto, ou poderia desejá-lo: é esse mesmo desejo, real ou presumível, que torna esse 

objeto infinitamente desejável aos olhos do sujeito. A mediação gera um segundo desejo 

inteiramente idêntico ao do mediador. Vale dizer que nos deparamos sempre com dois desejos 

concorrentes. O modelo não pode mais desempenhar seu papel de modelo sem interpretar 

também, ou parecer interpretar, o papel de obstáculo.  

Constata-se que o ressentimento está a impedir o ser humano de perceber o papel 

que a imitação desempenha na gênese do seu desejo. Girard, seria então um profeta da 

contemporaneidade convidando a humanidade à uma conversão não só epistemológica, mas 

de fato, a uma metamorfose na estrutura sócio-cultural-religiosa da sociedade mundial. Não 

desconfiamos, por exemplo, de que o ciúme e a inveja, tal como o ódio, não passam dos 

nomes tradicionais dados à mediação interna, nomes que escondem em nós, quase sempre, 

sua verdadeira natureza. O ciúme e a inveja deixam supor uma tríplice presença: presença do 

objeto, presença do sujeito, presença daquele de quem se sente ciúme ou daquele de quem se 

tem inveja. 

No segundo capítulo entraremos no que é considerado o núcleo central da teoria 

mimética girardiana. Em La Violence et le Sacré (1972), ele aprofunda ainda mais suas 

intuições não somente como atencioso crítico literário, mas como exímio antropólogo 

cultural. Sua pesquisa vai desde a bíblia judaico-cristã, dos mitos e trágicos gregos até aos 

autores modernos e contemporâneos que pensam o humano, tais como Nietzsche, Freud, 

Darwin ou como Hobbes que insistiu na condição violenta do ser humano.  

Inquieta-nos sua curiosidade intelectual ao viajar aos primórdios da organização 

social, cultural e religiosa à luz da hipótese do desejo mimético. Quando denunciando, clara e 

conscientemente, a origem equivocada do que se compreendeu sobre a Paixão de Cristo como 
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sacrifício fundador e, depois perpetuado como ritual celebrado pela religião cristã. Girard, por 

sua vez, defenderá a necessidade e a importância do ser religioso como diferencial para uma 

releitura não sacrificial das relações humanas, condição indispensável para uma cultura da 

não violência. Temática a ser melhor sistematizada na sua terceira e última obra: Des choses 

cachées depuis la fondation du monde (1978), foco de nosso terceiro capítulo dissertativo.  

O intuito de trazer à pauta das discussões a importância e a necessidade para as 

sociedades e culturas como um todo, do ser religioso e da religião, já seria uma das 

consequências positivas para a pastoral no contexto desafiador no mundo cada vez mais 

secularizado no qual se vive e, diante de tanta violência e intolerância que estamos atualmente 

presenciando todos os dias. Procuraremos responder à pergunta sobre o significado do termo 

bode expiatório e sua relação com a proclamação da fé cristã, no que se refere ao Cordeiro de 

Deus da humanidade. Seríamos capazes de vislumbrar a novidade evangélica como 

paradigma antropológico para não cairmos na interpretação sacrificial da morte de Cristo e da 

vida humana em geral, portanto, violenta, como vontade de Deus, ainda tão em evidência?                                                                                                      

Justifica-se o presente trabalho como uma tentativa de se responder 

teologicamente às angústias existenciais de uma sociedade pós-moderna em crise de 

identidade e de referencial, para um equilíbrio pessoal e coletivo, na convivência social. À luz 

do pensamento e da teoria de René Girard pode-se fazer uma leitura atualizada e 

esclarecedora das Escrituras, principalmente, no que se refere a temas fundamentais da 

Teologia Bíblica e mais especificamente da Teologia da Cruz (do Crucificado). 

Finalmente, fazemos uma aproximação do rito pascal de Cristo, instituído na 

Última Ceia, segundo o relato dos Evangelhos, mas não na perspectiva que sempre prevaleceu 

de uma interpretação equivocada sobre este tema na carta aos Hebreus. Que palavra 

utilizaríamos para melhor compreender o ato dramático de Cristo, em dar sua própria vida por 

ito, acontecimento fundante desta 

nova ordem mundial, para ser celebrado pelos seus discípulos, como condição de 

possibilidade da construção de uma cultura de paz e fraternidade universal? Foram analisados 

por Girard muitos textos da pregação de Jesus e de seu julgamento e condenação à morte, 

revelando assim, o mecanismo da vítima sacrificial e de sua leitura mítica posterior. Contudo, 

pela limitação de uma pesquisa dissertativa, fixaremos nosso olhar naquele que parece ser o 

momento fundante e, depois ritual, que rompe definitivamente a escalada violenta e unânime 

de todos contra todos.  
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Este é o caminho a ser percorrido ao longo desta pesquisa. Caminho árduo 

trilhado primeiramente por Girard e, posteriormente, por todos aqueles que desejam saber e 

pensar mais sobre as coisas a serem reveladas desde a fundação do mundo.2 Precisamos 

reafirmar a proclamação da fé em Cristo e de Cristo tendo em vista a gravidade da questão da 

violência e do sagrado, para salvaguardar o fundamental do anúncio do Reino que é a 

libertação do homem todo e de todos os seres humanos. Pois foi para liberdade que o Cristo 

nos libertou!3 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2  a boca em parábolas; proclamarei coisas ocultas desde a fundação do  (Mt 13, 35b). 
3 Gl 5, 1. 
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CAPÍTULO 1: FENOMENOLOGIA DO DESEJO HUMANO 

 

O homem é a criatura que não sabe o que deseja,  
então, ele se vira para os outros, a fim de construir seu pensamento.  

Nós desejamos o que os outros desejam,  
porque imitamos violentamente os seus desejos. 

 (R. Girard) 
 

No plano divisório da presente dissertação, dentre tantas questões levantadas, 

encontram-se algumas inquietações aqui aprofundadas neste primeiro capítulo. Objetivamente 

veremos a Teoria Mimética4 como condição de possibilidade para a compreensão da 

realidade, pela sua característica desmistificadora e, por conseguinte, sua contribuição à 

conciência e vivência da essência do cristianismo. Também intuir a violência como 

componente natural do ser humano e, por sua vez, das sociedades e religiões. O desejo 

humano como inauguração da violência entre os seres humanos e, da possibilidade de se 

acabar com o cíclo mimético da mesma.  

 Girard é definido pelo escritor italiano Roberto Calasso5, recorrendo ao filósofo 

inglês Isaiah Berlin, como um dos últimos porcos-espinhos da história do pensamento pós-

moderno, ou seja, ele descobriu um grande achado. Segundo um de seus críticos, Gabriel 

Andrade 6, em sua obra, René Girard, um retrato intelectual, diz que nosso autor  o último 

antropólogo de  Descobriu o mecanismo do bode expiatório  tema a ser tratado no 

segundo capítulo desta dissertação. Na verdade, diríamos que encontrou a pérola preciosa da 

qual fala Jesus na parábola sobre o Reino7, sendo que nosso autor a encontrou no terreno das 

grandes obras literárias, nos mitos, nas tragédias e nos ritos religiosos da humanidade. 

Girard é um porco espinho 8, mas com asas,  ele voa cada vez mais  diz 

o doutor em literatura comparada, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e grande 

                                                           
4 A teoria Mimética é uma espécie de teoria da desmistificação da realidade. Ver: Raymund Schwager, 

jesuíta falecido que foi o decano da faculdade de teologia na Universaidade de Innsbruck, única no 
mundo a incluir oficialmente na grade curricular a teoria mimética. E, ainda, Wolfgang Palaver, 
Michel Serres, Jean Michel Cousteau. Michel Foucault também se interessou pelo o sistema do bode 
expiatório. 

5 CALASSO, La rovina di kash, 1983, p. 205. 
6 Gabriel Andrade é professor de Filosofia da Universidad del Zulia. É autor, entre outros, de El 

Darwinismo y la Religión (2009) e La Crítica Literaria de René Girard (2007). Em português, pela 
É Realizações, temos: René Girard: um retrato intelectual, 2011. 

7 Mt 13,45-46. 
8 A analogia cai bem com o sentido da famosa fábula do porco-espinho: Durante a era glacial, muitos 

animais morriam por causa do frio. Os porcos-espinhos, percebendo a situação, resolveram se juntar 
em grupos. Assim se agasalhavam e se protegiam mutuamente. Mas, os espinhos de cada um feriam 
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divulgador das obras deste pensador francês, no Brasil, João Cezar de Castro Rocha9. Seu vôo 

de águia toma impulso a partir de sua intuição pioneira, a saber, a gênese mimética do desejo. 

Um dos maiores intérpretes de Girard, Jean-Pierre Dupuy (1982, p. 225), chega a afirmar que 

 catedral de Girard é uma pirâmide apoiada em seu vértice, isto é, a hipótese  

Portanto, como começar esta dissertação sobre uma teoria tão complexa como a 

do mimetismo do desejo humano? Penso que a melhor forma de se iniciar é relembrar, como 

constantemente nos faz o autor, que toda esta estrutura piramidal e paradoxal da Teoria do 

Desejo Mimético é uma hipótese e, como tal, passível de ser aceita ou refutada, total ou 

parcialmente. Corro aqui também este risco, contudo, da mesma forma em que o autor confia 

em seus autores pesquisados e na sua intuição hermenêutica, apoio-me imitando-o ou 

repetindo-o ao reafirmar sua teoria. Para adentrarmos na teoria mimética do desejo faz-se 

necessário compreendermos o significado dos dois termos da primeira obra da trilogia 10 do 

autor: Mentira Romântica e Verdade Romanesca. 11 

 

 

______________________________ 
os companheiros mais próximos, justamente os que ofereciam mais calor. Por isso decidiram se 
afastar uns dos outros e voltaram a morrer congelados. Então precisavam fazer uma escolha: ou 
desapareceriam da Terra ou aceitavam os espinhos dos companheiros. Com sabedoria, decidiram 
voltar a ficar juntos. Aprenderam, assim, a conviver com as pequenas feridas que a relação com um 
companheiro muito próximo podia causar, já que o mais importante era o calor do outro. E assim 
sobreviveram... 

9 Ver introdução à edição brasileira de Mentira romântica e Verdade romanesca. Sabe-se que este 
primeiro livro de Girard foi lido pelos críticos literários, mas com o tempo, seu sucesso 
interdiciplinar foi-se expandindo, a ponto de ser considerado mais um psicólogo social que um 
crítico literário, como um teórico do comportamento humano, cuja centralidade da obra versa sobre 
as implicações do desejo na vida social das pessoas. Mesmo que Girard não faça explicitamente 
menção a uma teoria do desejo. É uma obra que se opõe profundamente às análises da psicanálise de 
Freud, maior autoridade no tema sobre o desejo humano, com seu id, ego e superego. (GIRARD, 
2009, p. 14). 

10Trilogia do autor entende-se: o conjunto das obras de um autor, nas quais o mesmo vai delineando 
paulatinamente e progressivamente a construção de sua teoria. Girard começa este itinerário de 
elaboração de sua tese com a publicação de Mentira romântica e Verdade romanesca, publicado em 
1961, onde revelou o mecanismo do desejo mimético na literatura moderna. Já na sua segunda obra 
intitulada La Violence et le Sacré  de 1972, portanto, 11 anos depois, Girard estuda a gênese do 
desejo mimético nos primórdios da organização social, buscando identificar os mecanismos que 
estavam por trás de todo o processo civilizatório. E em Des choses cachées depuis la fundation du 
monde  de 1978, seis anos depois, Girard conclui seu pensamento, sua trilogia, dando uma chave de 
leitura que possibilita explicar o papel fundador da violência, a função reguladora do sagrado e a 
potência construtiva da mímeses, numa abordagem sobre as sagradas escrituras.   

11GIRARD. Mentira romântica e Verdade romanesca. 2009. (De agora em diante usaremos MR e VR, 
para as suas citações). Como suplemento desta obra, em 1963, Girard escreve: Dostoievski: du 
Double à l Unité. (Dostoiévski: do duplo à unidade. Onde o autor retrata o como se forma um gênio 
romanesco, pelo estudo biográfico-literário do romancista russo). Traduzido para o portugues em 
2011. 
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1.1 Mentira Romântica e Verdade Romanesca 

 

 Afirma-se que a intuição girardiana não nasceu pronta, não foi criada em 

laboratório, mas foi sendo gestada a partir das leituras dos grandes romancistas de séculos 

diversos e culturas diversas. A partir de Stendhal12, passando por Cervantes13, Flaubert14, 

Proust15, Balzac16 até chegar a Dostoievski17, Girard foi percebendo a centralidade do desejo 

na condição humana. Para ele é como se os mais importantes escritores da tradição ocidental 

tivessem refletido sobre uma mesma distinção fundamental. Que distinção fundamental é essa 

capaz de mudar para sempre o rumo da vida pessoal de um autor, de cada ser humano em 

particular e do comportamento humano na sociedade de modo geral? 

 A teoria mimética, ao desmistificar toda a ilusão idealista de alguns autores e 

leitores de romances, denuncia o desejo mimético via literatura, fazendo ver a realidade tal 

como ela é. Na verdade, ela desmistifica o herói romântico, que não consegue ou não quer ver 

a realidade. O leitor dos romances, geralmente, não vê a realidade na qual está inserido seu 

autor e, muito menos percebe a influência desta na sua vida e naquela de seus personagens. 

Na verdade, segundo Gadamer (1960)18, que certamente influenciou Girard, o leitor deve 

envolver-se com o texto lido. Nem sempre é assim que acontece. Dificilmente ele capta no 

texto a sátira que procura refletir o que já aconteceu na história real. O leitor moderno é o 

mais romântico de todos os tempos, segundo Girard.  

                                                           
12Henri-Marie Beyle, mais conhecido como Stendhal - (1783 - 1842), foi escritor francês, conhecido 

pela fineza na análise dos sentimentos de seus personagens e por seu estilo deliberadamente seco. 
13Miguel de Cervantes Saavedra, (1547 - 1661), foi romancista, dramaturgo, e poeta castelhano. Sua 

obra-prima Dom Quixote, considerado o primeiro romance moderno, é um clássico da literatura 
ocidental. 

14Gustave Flaubert, 1821  1880 foi um escritor francês, prosador importante, marcando a literatura 
francesa pela profundidade de suas análises psicológicas, seu senso de realidade, sua lucidez sobre o 
comportamento social. 

15Valentin Louis Georges Eugène Marcel Proust, (1871 - 1922), foi escritor francês, mais conhecido 
pela sua obra: Em busca do tempo perdido, publicada em sete partes entre 1913 e 1927. 

16Honoré de Balzac, (1799 - 1850), foi escritor romancista francês, notável por suas agudas 
observações psicológicas. É considerado o fundador do Realismo na literatura moderna, gênero que 
Girard considera superior a todos e, abertamente monarquista. 

17Fiódor Mikhailovich Dostoiévski, (1821 - 1881), foi escritor russo, considerado um dos maiores 
romancistas da literatura russa e um dos mais inovadores artistas de todos os tempos. Tido como o 
fundador do Existencialismo, pela obra: Notas do Subterrâneo. 

18Hans-Georg Gadamer (11 de fevereiro de 1900 - 13 de março de 2002) foi um filósofo alemão 
considerado como um dos maiores expoentes da hermenêutica filosófica (interpretação de textos 
escritos, formas verbais e não verbais). Sua obra de maior  impacto foi Verdade e Método (Wahrheit 
und Methode), de 1960. 
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 A primeira constatação nem sempre aceita por nós mesmos e muito menos pelo 

homem da modernidade é a de que o desejo humano não é espontâneo em si mesmo, ou seja, 

não é autônomo e independente a partir do sujeito, mas outro, um terceiro, desperta em nós 

seus desejos para logo depois tornar-se obstáculo à plena realização deste mesmo desejo. Esta 

seria a primeira ilusão ou mentira romântica que é revelada pelos gênios romancistas e, 

consequentemente, por Girard. Estes romancistas citados, os grandes, na percepção 

girardiana, revelam que dois sujeitos somente passam a desejar-se através da mediação de um 

terceiro, onde toda a relação amorosa é triangular, pois há sempre o outro que estimula o 

desejo de um dos lados do triângulo. 

 O desejo sendo sempre mediado supõe- se uma complexa relação triangular entre 

um sujeito, um mediador e um objeto. Logo, amor e ciúmes formam um par perfeito. O 

ciúme me diz que o objeto do meu desejo também é desejado por outrem. Mas a pergunta 

inquietante de Girard é saber como é possível que tal mecanismo esteja presente em obras 

literárias tão diversas, por autores diversos, em épocas completamente deferentes. 

 Girard intuiu que o desejo humano é fruto da presença de um mediador, ou seja, o 

desejo é sempre mimético, esta imitação é proposta pelos outros com as frases: imita-me ou 

não me imita! Despertado assim o desejo, ele diz: ão desejamos direta, mas indiretamente, 

e o alvo do nosso desejo é determinado menos por nós mesmos do que pelas redes tramadas 

pelas mediações nas quais nos envolvemos  (GIRARD, 2009a)19. É como se nosso autor nos 

apresentasse a explicação do pecado original do mimetismo no qual o ser humano está preso, 

procurando saber como aprender a comportar-se a partir da reprodução de comportamentos já 

existentes e, porque somos levados, consciente ou inconscientemente, a adotar modelos e a 

segui-los como se fossem expressões dos nossos desejos autônomos. 

 Girard descobriu romancistas que, em suas obras românticas, ocultam a presença 

do Mediador, ou seja, colaboram com a mentira romântica, segundo a qual, as personagens se 

relacionam espontânea e diretamente, sem mediadores. A descoberta girardiana foi sendo 

vislumbrada também pela capacidade de alguns romancistas de não só revelarem a presença 

do Mediador, mas intuir que os próprios escritores refletem pelas suas obras e personagens o 

processo existencial da verdade romanesca, segundo a qual os sujeitos desejam a partir da 

imitação de modelos.  

 Há, portanto, uma verdade e uma mentira. O problema é quando a mentira é 

passada como verdade! Daí o uso da palavra conversão, às vezes mal compreendida pelos 
                                                           
19A primeira edição do livro MR e VR data de 1961. A versão utilizada é da editora É Realizações de 

2009. 
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críticos de Girard, utilizada por este para descrever esta metamorfose epistemológica na vida 

dos grandes romancistas e na sua própria vida pessoal. A conversão aqui não se resume pura e 

simplesmente a uma concepção religiosa, mas a uma mudança de paradagma cognitivo-

existencial, essencial como pilastra para se compreender a teoria mimética. A seguir, 

voltaremos a falar sobre o tema da conversão. 

 

1.1.1 A Ambiguidade do desejo 

 

 Faz-se necessário, agora, redobrar nossa atenção para a ambiguidade presente na 

natureza mimética do desejo e, por sua vez, na hierarquia do desejo humano. Segundo Girard, 

a ambivalência é uma das reações centrais que a pessoa desenvolve diante do mediador. A 

mentira romântica esconde o mimetismo do desejo pela supressão da presença do mediador. 

A verdade romanesca, antes, afirma o mimetismo do desejo a partir do mediador e, ainda, 

assume todas as consequências da mediação.20 

 Para os ocidentais e modernos como nós, a teoria girardiana não é fácil de ser 

digerida. Como todo processo de conversão, esta teoria exige uma motivação existencial 

ulterior à decisão rumo ao novo, ao desconhecido, principalmente, no que se refere ao 

reconhecimento da necessidade de criticar a si mesmo. Não é fácil renunciar às conquistas tão 

valiosas da modernidade, tais como a liberdade, a autonomia do sujeito e, muito menos, 

renunciar à prerrogativa fundamental do indivíduo de escolher os objetos de seus desejos. 

Acredito que também não tem sido fácil para o próprio Girard ter de admitir esta verdade que 

parece ser óbvia, mas não o é. Contudo, este seria um primeiro passo.  

 Há duas formas de se pensar o desejo. Uma de forma linear e a outra de forma 

triangular. No universo dos desejos, há aqueles que são considerados desejos normais e há 

aqueles desejos que são considerados exceções. Desde já é importante frisar que Girard pensa 

a partir da estrutura metafísica do desejo. O desejo ontológico é uma exceção por ser 

mimético, daí sua diferença. O normal é pensar e achar que todo desejo é espontâneo. O 

diferente, ou seja, a exceção é pensar que o desejo não é meu, é despertado pelo outro. 

                                                           
20Cita-se aqui um trecho da obra de Gabriel Andrade: René Girard: um retrato intelectual, para melhor 

distinguir a diferença abissal entre românticos e romanescos:  primeiro ainda retrata a autonomia 
do desejo, precisamente porque não conseguiu escapar do desejo metafísico. O segundo retrata o 
desejo metafísico, precisamente porque finalmente conseguiu desejar   Este autor 
faz algumas críticas ao pensamento de Girard, que vale a pena serem levadas em consideração. 
(ANDRADE, René Girard: um retrato intelectual, p. 86; 105-107). 
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 Tracemos uma linha reta imaginária e coloquemos nas suas extremidades, 

opostamente, de um lado o desejo espontâneo e de outro lado o desejo metafísico, assim 

separamos o normal da exceção. Podemos ficar nisso, cada um para um lado, num 

antagonismo eterno. Mas ao traçarmos as linhas do desejo triangular percebe-se uma inversão 

técnica, no lugar da separação dos lados opostos faz-se a junção sem exclusão entre o tão 

distante e o tão próximo, entre o tão oculto e o tão claro, entre a noite e o dia.21 

 A oposição é essencial e fundamental para a síntese dos opostos, contudo, se pode 

chegar a ela sem negar nenhuma das partes. No capítulo que tematiza a Ascese do desejo, 

Girard fala de duas transcendências, a desviada e a vertical, referindo-se ao duplo 

comportamento, do hipócrita e do asceta, onde se dirá que a ascese para o desejo é uma 

consequência inevitável do desejo triangular  (GIRARD, 2009a, p. 186). 

 A teoria mimética estuda o comportamento humano que possui potencialmente a 

capacidade de romper-se ou de alterar-se a qualquer momento devido ao seu caráter 

mimético. Adotando um modelo a ser imitado, a pessoa amplia seu campo social, adquire um 

ganho concreto. Assim sendo, o impulso mimético é positivo e agregador. Mas, segundo 

Girard, há também outra possibilidade que emerge como segunda opção, quase que contrária 

à primeira. É que adotando um modelo, também se passa a desejar o que este mediador 

deseja.  

 Os autores da Verdade Romanesca exploram ainda mais este aspecto de um 

desejo segundo o outro e do desejo segundo a si mesmo nas relações humanas fazendo 

analogia com a forma da figura geométrica do triângulo amoroso. Na verdade, Girard intui 

que estes autores não só chegaram a dominar o desejo metafísico, mas ajudam o leitor a fazer 

o mesmo. Enquanto que os romancistas da Mentira Romântica iludem-se e procuram iludir 

seus leitores ao conceber e refletir a natureza do desejo de forma linear. 

 

 

 

                                                           
21Pode-se aprofundar o tema sobre o Mal em Girard, pois, segundo ele, "o gênio romancista se eleva 

acima das posições geradas pelo desejo metafísico. Ele procura nos mostrar seu caráter ilusório. 
Ultrapassa as caricaturas rivais do Bem e do Mal que nos propõem as facções. Afirma a identidade 
dos contrários no âmbito da mediação interna. Mas não chega ao relativismo moral. [ ] O Mal 
existe e é o próprio desejo metafísico, é a transcendência desviada que tece os homens ao revés, 
separando o que alega unir, unindo o que alega separar. O Mal é o pacto negativo do ódio ao qual 
tantos homens aderem firmemente para sua mútua destruição . (GIRARD, Mentira Romantica e 
Verdade Romanesca, p. 221). 
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1.1.2 O Ser do desejo 

 

 Como conceituar o desejo mimético? Segundo Girard, até hoje, a palavra desejo 

incomoda o ser humano. Precisamos nos libertar da concepção psicanalítica do desejo. Existe 

uma especificidade no desejo humano que o difere do desejo animal. Na sua hermenêutica do 

desejo, Girard, recorda o duplo na categoria dos desejos humanos, ou seja, existem os 

inimigos e os amigos do desejo. Ambos condenam-se mutuamente por desejarem 

mimeticamente. Ambos querem libertar-se desta condição específica do desejo humano que é 

mimético. Mas o problema está no como o fazem. Os inimigos do desejo querem libertar-se 

dele pela via do rigorismo das proibições e interditos, enquanto que os amigos do desejo 

querem libertar-se destas proibições rigorosas na intenção de libertar o desejo do mimetismo, 

contudo, caindo na falsa ilusão libertária, ou seja, caindo no mesmo mecanismo vitimário e 

sacrificial que condenam.  

 Não podemos cair nessa tentação. O desejo não pode tentar nos fazer acreditar que 

ele domina a situação. Nós é que presamos dominar o desejo. É rara uma pessoa que consegue 

desmistificar seus próprios ressentimentos e não apenas os dos outros. Esta atitude de 

conversão Girard chama de uma postura ética religiosa que deixa os críticos furiosos, hostis a 

todo tipo de pensamento religioso, principalmente, que provenha do mundo bíblico judaico-

cristão. Esta hostilidade se dá pela dificuldade de se distinguir a violência legítima da 

violência ilegítima. A hostilidade se dá pelo fato de se alimentar a leitura sacrificial tanto da 

Bíblia, quanto da história, da cultura, dos mitos, ritos e religiões.  

 Quem é o Ser do desejo? O que é o Ser do desejo? É o ser humano. Este é um 

sujeito ordinário, complexado e que pode complicar ainda mais sua vida e a vida dos outros, 

pois não sabe o que deseja. Ele só sabe que deseja, mas não sabe o que é (a natureza do 

desejo) e o quê ele deseja. Como não encontra a resposta em si mesmo, pois não deseja 

espontaneamente (o desejo não é espontâneo, é sempre mediado) ele parte em busca deste 

conhecimento que encontrará no outro. Ele, portanto, necessita mesmo que não queira, do 

outro que diga para ele e lhe mostre o que é e o que ele próprio deseja. O ser do desejo é 

revelado pelo o outro que se torna, então, seu modelo ou mediador. A aproximação ou 

distanciamento entre o sujeito e seu mediador será a demarcação temporal ou geográfica de 

momentos sucessivos de profunda admiração (na distância entre o mestre e o discípulo, pai e 

filho) e depois no profundo antagonismo da rivalidade (devido às metamorfoses provocadas 

pelo desejo violento e mimético). 
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 O tripé vaidade, ciúme e ódio mortal está sempre presente nas obras de todos os 

romancistas. Mas nas obras romanescas, sutilmente, percebe-se a revelação da gênese do 

desejo por meio deste mesmo tripé. O vaidoso toma emprestado o desejo do outro, ou seja, no 

fundo ele deseja o Ser do outro, por descobrir-se que Não É. Pelo fato de Não Ser, vai ao 

encontro do Outro na tentativa de Ser, a ponto de querer apossar-se do Ser do Outro. Este Ser 

é também o Objeto de desejo deste Outro. Dependendo da distância ou aproximação da 

relação bilateral, o conflito entre ambos será inevitável, pois o Outro também é um Não Ser 

que quer Ser, mas se acha já possuidor do Ser. Ele é alimentado pelo prestígio que lhe foi 

dado pelo seu admirador que Não É, ou seja, achar-se superior ao sujeito desejante. Na 

verdade são dois Não Ser querendo o mesmo Objeto de desejo, isto é, o Ser.  

 Escolher o Outro não deixa de ser também uma maneira particular de se escolher 

a si mesmo, na tentativa de Ser, ou seja, de se definir como pessoa. Contudo, antes de Ser, ele 

se submete e reconhece que Não É, mas veladamente. O Outro é o que Eu quero Ser, logo, é 

eleito como meu Modelo. Esta decisão revela que o sujeito acredita em si mesmo graças ao 

Outro. Há aqui um esquecimento momentâneo de si mesmo, mas sempre interesseiro. Tudo 

isso para dizer que a teoria do desejo mimético de Girard é uma teoria que levanta a hipótese 

metafísica do desejo. O importante para o sujeito é saciar sua sede ontológica.  

 Quando afirmamos que não desejamos pelos outros, estamos querendo negar 

nossa dependência ontológica do outro e, ao mesmo tempo, querendo esconder nossa verdade 

mais oculta: Não Somos! Tanto é que, o Não Ser só se reconhece assim diante do Outro ser 

igual, estando este dissimulado. Se o outro é igual a mim, porque querer imitá-lo? Porque ele, 

igualmente a mim e, vice versa, desejamos a mesma coisa: o Ser! É bom lembrar que, neste 

primeiro estágio da auto definição de si mesmo, o humano não sabe o que desejar, ou o que 

deseja, mas deseja em si, mesmo sem saber o quê. Neste sentido, o desejo de Ser que está em 

mim, foi despertado pelo outro, pois penso que só o outro é quem possui o ser. Nas palavras 

de Girard,  desejo segundo o outro é sempre o desejo de ser o  (GIRARD, 2009a, p. 

109). 

 Até mesmo linearmente se pode entrever o outro como fonte do desejo. O sujeito 

se depara com um objeto na rua e começa a desejá-lo. O normal seria dizer que o desejo 

nasceu espontaneamente, sem a interferência de um mediador. Segundo Girard e o que 

afirmamos é que o sujeito antes mesmo de sair e se deparar com o objeto que será desejado 

por ele, toma consciência de si, angustiadamente, que não se basta a si mesmo. É um eterno 

inconformado e insatisfeito, angustiado, inseguro, como na fase da infância! Sente-se 
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incompleto, como quem falta algo. O Não Ser é um angustiado justamente por Não Ser. A 

angústia o leva a sair de si em busca de sua plenitude de Ser. Não sabe o que deseja, na 

verdade deseja o Ser.  

 Neste constante movimento de quem está à procura, depara-se com algo na rua, 

pois, segundo Girard,  objeto constitui-se apenas um meio de alcançar o mediador. É o ser 

do mediador que o desejo  (GIRARD, 2009a, p. 77). Este algo pode despertar no 

sujeito o desejo em tomar posse do mesmo, pois o vê diferente de si e, talvez, capaz de 

satisfazer sua sede. Aqui, até mesmo um objeto inanimado pode servir de outro, de mediador 

e, quanto maior ou menor a aproximação entre objeto e sujeito, maior a capacidade de 

rivalidade, de desejo de morte, de auto destruição, contudo, a tendência seria abusar do objeto 

ou -  na tentativa de satisfazer seu insaciável desejo de Ser. Depara-se, portanto, 

frustrado por não conseguir e abandona aquele objeto de desejo e parte para um outro e, 

assim, vai vivendo de desejo em desejo, aprisionado pela ditadura do desejo. É o que Girard 

chama de   ou seja, a busca de um desejo não mediada por um objeto em si, 

mas propriamente pelo mesmo desejo. 

 É no encontro com o outro que este desejo de ser é despertado, ele aparece, surge, 

faz-se vivo, ou pode ser nominado, toma forma, torna-se perceptível. Pode-se dizer que a 

gênese do desejo está no encontro com o outro e, por sua vez, também é a gênese do ciúme, 

da inveja e do ódio entre as pessoas. Quem afirma negando está querendo salvar a ilusão da 

autonomia e da liberdade individual moderna. 

 Este conflito ontológico amplia-se sempre mais, em escala sempre maior e mais 

abrangente até chegar às grandes guerras familiares, civis, nacionais e internacionais. Basta 

um pouco de pólvora, que é o desejo despertado, para que o vaidoso e o ciumento caiam na 

armadilha do desejo mortal. A rivalidade aparece quando se deseja o mesmo objeto. Vemos 

isso claramente entre duas crianças, mesmo entre irmãos, que desejam o mesmo brinquedo. 

Girard recorda que o desejo real ou presumível, torna esse objeto mais desejável ainda aos 

olhos do sujeito  (GIRARD, 2009a, p. 31). 

 O tentador, ou seja, o outro Mediador, em seu desejo faz com que o sujeito 

deseje ainda mais intensamente o seu objeto de desejo. A função da mediação é a de produzir 

um segundo desejo inteiramente idêntico ao do mediador. O Mediador em seu prestígio 

confere ao objeto um valor ilusório, pois no desejo triangular acontece a transfiguração do 

objeto. A literatura romântica não revela o verdadeiro mecanismo desta metamorfose do 
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objeto. Diante da concorrência rival, consciente ou inconscientemente, o Mediador passa a ser 

obstáculo para o sujeito e não mais seu modelo idealizado.  

 

1.1.3 A Mediação interna e externa 

 

 Segundo Girard e os autores romanescos, a Mediação pode transformar-se em 

confronto aberto dependendo do tipo. Há dois tipos de mediação, aquela que ele chama de 

interna e a mediação externa. É importante salientar, segundo Girard, que esta distância não 

é somente física, mas também espiritual, diríamos, metafísica. Na mediação externa, a 

distância é enorme entre o sujeito e o mediador, como entre o personagem herói dos romances 

e seus modelos ideais, logo, o confronto é mínimo ou quase nulo, desaparece, pois quanto 

mais externa ou distante a mediação, mais pacífico será o resultado da imitação. Na mediação 

interna, pelo contrário, o modelo encontra-se muito próximo do sujeito desejante, pode ser o 

pai, o irmão, o professor, o amigo, o próprio autor do romance, cuja mesma mulher se deseja, 

por exemplo, e, então, quanto mais interna é a mediação, tanto mais violento será o resultado 

da imitação. 

 Este mimetismo do desejo está presente em todas as nossas ações cotidianas da 

vida. Da rivalidade mimética podem-se originar infindáveis disputas mortais, tema predileto 

dos romancistas, das novelas e dos contos. 

 Na mediação interna, a qual Girard se interessará mais e dedicará maior parte de 

sua pesquisa, aparece o tema da dissimulação. O herói começa a dissimular seu projeto de 

imitação, pois o impulso em direção ao objeto é, na verdade, em direção do Mediador, do Ser 

do outro. Como este impulso é quebrado ou obstaculizado, proibido, então, o sujeito 

desejante, diante da vontade do outro que ele concebe como perversa e, diante de certo 

complexo de inferioridade escondido e a todo custo negado, inverte a lógica do desejo 

dizendo que começou a desejar primeiro. Diz que este desejo já o possuía em Si Mesmo e não 

por causa de um Modelo e, ainda por cima, acusa o outro de ser o culpado de toda a disputa e 

guerra gerada. No fundo, pela dissimulação, desperta-se no mediador o ciúme, quanto mais 

indiferença demonstre o sujeito, mais despertará o desejo no mediador. Na verdade, o que está 

por trás deste comportamento do sujeito desejante é o ressentimento de um orgulho ferido, 

um misto de amor e ódio, que o impede até mesmo de reconhecer e aceitar o jogo dialético 

dos opostos que a imitação exerce na gênese do desejo mimético.  
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 Portanto, segundo Girard, recordando Max Sheler22, o ciúme, inveja e ódio - 

nomes dados à mediação interna, ou fontes do ressentimento - são apenas formas 

comportamentais que dissimulam a verdade sobre a natureza do desejo humano, a saber, ele é 

violento. O ressentimento cresce a tal ponto que a paixão se confunde com o nascimento do 

ódio e da violência 

 As vítimas do ciúme na verdade são vítimas do desejo mimético, que sempre 

desejam o que os outros desejam, são vítimas da imitação de seus desejos. E, a mediação 

interna triunfa justamente aonde as diferenças entre as pessoas vão diminuindo, daí a 

necessidade de se compreender que a unidade e a paz só podem ser geradas pela convivência, 

mesmo conflituosa em alguns momentos, na acolhida e na aceitação das diferenças.  

 O princípio da diferença em todos os campos - moral, físico, metafísico, ético, 

estético - está presente na gênese do desejo que é mimético. Podemos dizer que o autor 

romanesco nos empresta os óculos pelos quais podemos olhar a realidade humana 

tridimensionalmente, o eu, o outro e o nós. A reconciliação romanesca destas três dimensões, 

aparentemente, opostas entre sí, só é possível graças à superação do desejo mimético, pela 

humilde aceitação da unidade na diferença. Esta unidade permite a verdadeira liberdade e o 

movimento em prol da vida e da ordem social. (GIRARD, 2009a, p. 174). 

 

1.1.4  

 

 Aqui já podemos dar um passo a mais neste argumento que precisa ser 

percorrido do começo ao fim. Nos capítulos terceiro e quarto desta primeira obra da sua 

trilogia, Girard fala das Metamorfoses do desejo. Como temos três vértices do triângulo, na 

mímese do desejo, passa-se da etapa que ligava o Mediador ao sujeito desejante, para a 

ligação entre o Mediador e o Objeto desejado. Girard recorda que no triângulo do desejo há 

dois lados e duas medidas, mas que precisa desdobrar-se numa síntese se quiser progredir e 

manter-se vivo. Com a aproximação maior entre o mediador e o sujeito, no primeiro 

momento, dá-se maior designação do objeto, no segundo momento este objeto torna-se 

insubstituível.  

 No primeiro estágio, o objeto tinha sido esquecido  e por um instante perdido 

valor, agora, no segundo estágio, o objeto torna-se valioso e até sagrado, tão próximo, quase 

ao alcance da mão, mas só há um obstáculo que é o mediador, logo, o desejo contrariado ou 
                                                           
22Filósofo alemão, autor de:  du ressentiment. (1970), que desenvolveu o método do criador 

da fenomenologia, Edmund Hesserl e que muito influenciou Girard.  
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proibido é tão violento que pode levar ao assassinato. (GIRARD, 2009a, p. 111). Girard 

afirma existir uma relação inversa entre a força do desejo e a importância do objeto. No 

desejo, o físico e o metafísico variam à custa um do outro, esta lei explica o desaparecimento 

progressivo do prazer sexual nos estágios mais agudos da doença . (GIRARD, 

2009a, p. 113). 

 O que pode ou não acontecer no desenrolar dos fatos? Segundo Girard, a posse do 

objeto não muda o ser do sujeito e, a decepção, por sua vez, é maior quanto mais o mediador 

se aproxima do herói. Há uma decepção metafísica que pode levar ao suicídio. Esta decepção 

prova o absurdo do desejo triangular, pois a solução será a negação do fracasso. Pode ser que 

procurará limitar as consequências do fracasso, ou ainda, substituir o desejo metafísico por 

um desejo particular, isto é, por um novo desejo e, assim vai de desejo em desejo.  

 Pode-se também trocar de mediador ou continuar com o mesmo, dependendo 

sempre da distância entre ambos. Se a distância é grande, sabe-se que o objeto não tem tanto 

valor e o mediador é mais divinizado, é eterno, mas, se o mediador está próximo, o objeto está 

ainda mais valorizado e a responsabilidade é redobrada nesta hora.  

 É na mediação interna que acontece uma reviravolta, uma conversão, uma 

mudança de paradigma revolucionária na vida do sujeito.  medida que o mediador se 

aproxima, a unidade se fragmenta em multiplicidade [  Ele é ao mesmo tempo Uno e 

M  (GIRARD, 2009a, p. 118). Com a multiplicação dos mediadores, sendo qualquer 

um e a qualquer momento podendo surgir, revela-se assim uma essência de superioridade no 

mediador, que o sujeito não aceita. Os modernos, segundo nosso autor, fazem o mesmo.  

 Com a ajuda de autores romanescos, como Dostoiévski, Girard estabelece a 

topologia do desejo segundo o outro. Na célebre obra Memórias do subsolo23 

(DOSTOIÉVSKI, 1864), diz que o homem do subsolo representa o último estágio da 

evolução rumo ao desejo abstrato, onde desaparece completamente. Este homem do subsolo é 

considerado o retrato fiel da ruína do humanismo ocidental, verdadeiro trapo humano 

entregue à vergonha e à servidão. (GIRARD, 2009a, p. 121). 

 

O ecletismo vazio, os entusiasmos passageiros, as modas cada vez mais 
fugazes, a sucessão cada vez mais rápida das teorias, sistemas e escolas, e 
essa ção da história  que causa certa comoção hoje em dia são, ] 
os aspectos convergentes da evolução que acabamos de reconstruir. 
(GIRARD, 2009a, p. 120). 

 

                                                           
23 Esta obra marca a mudança de Dostoiévski idealista e romântico para o gênio realista e romanesco. 
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 Um dos capítulos de Mentira Romântica e Verdade Romanesca, onde melhor 

percebe-se o raciocínio lógico que serve de base para a Teoria do desejo mimético de Girard é 

aquele cujo título versa sobre a Dialética do Amo e do Escravo. Aqui o desejo metafísico é 

declarado contagioso, ou melhor, como uma doença ontológica, um mal sutil e demoníaco 

que fornece a chave de inúmeros episódios. É onde Girard se pergunta sobre o porquê de a 

imitação ser rejeitada. Pois quanto mais se nega tanto mais ela se fortalece e se multiplica. 

Quando se nega, afirma-se ainda mais.  

 As obras romanescas são uma denúncia do mal ontológico, este é, um aspecto 

central destas obras reveladoras: ção e aproximação é um mesmo fenômeno , 

afirma Girard. E ainda, ele diz que só  mediação interna quando se  um desejo 

vizinho como se pegaria uma peste ou o cólera, por simples contato com o sujeito infectado  

(GIRARD, 2009a, p. 126). 

 A revelação da natureza contagiante do desejo metafísico, como vimos, 

encaminha-se para a mediação dupla ou recíproca. Aqui, segundo Girard, temos um sujeito-

mediador e um mediador-sujeito, ou um modelo-discípulo e um discípulo-modelo. Cada qual 

imita o outro, mas afirma, ao mesmo tempo, a prioridade e a anterioridade de seu próprio 

desejo. Cada qual vê o outro um perseguidor. Todos os relacionamentos são simétricos e é 

onde se alimenta a oposição estéril dos contrários. O caráter recíproco da imitação na 

mediação dupla mostra que os jogadores são opositores, mas ao mesmo tempo semelhantes, 

pois eles são os mesmos. São os mesmos até em recusar a ser o outro ou assemelhar-se ao 

outro. Na verdade eles são parceiros, se entendem, mas apenas para se desentenderem, 

nenhum quer perder, mas os dois são perdedores . (GIRARD, 2009a, p. 130). Cada um acusa 

o outro pela infelicidade recíproca. 

 A unidade dos opostos é alimentada pela diversidade dos mesmos e, por sua vez, 

a diversidade alimenta a unidade. É sobre esta relação que a teoria metafísica do desejo quer 

esclarecer, a passagem inevitável da mediação externa para a mediação interna, que na 

verdade é a unidade do desejo triangular. É possível, até mesmo, perguntar-se sobre a 

agradabilidade ou o voluntarismo prazeroso deste fenômeno do desejo. Claro que a resposta 

seria negativa. Termos um desejo metafísico assim, não é nada agradável. Daí a tendência à 

indiferença do homem moderno.  

 Na gênese do desejo, a indiferença desempenha um papel que, segundo Girard, 

parece contradizer os resultados de suas análises. Mas ela multiplica as chances do contágio. 

A indiferença aparece como uma objeção, mas no fundo esta é uma lei ontológica e 
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fundamental que governa tanto o mecanismo do amor quanto a evolução social, pois, 

queiramos ou não, somos movidos pelos desejos, pelos desejos dos outros (GIRARD, 2009a, 

p. 134). 

 O princípio absoluto da dialética da indiferença não se contradiz, antes ele 

confirma as leis do desejo metafísico, confirma os lados opostos do triângulo. Só o absoluto é 

indiferente radicalmente, não é ausência pura de desejo, logo, somente a absoluta indiferença 

pode gerar múltiplas diferenças. A mediação dupla transforma as relações amorosas, por 

exemplo, em uma luta que se desenvolve conforme as regras imutáveis do princípio absoluto. 

Podemos afirmar que a angustia de ser se manifesta especialmente nos encontros sexuais dos 

personagens romanescos. O amor é apenas uma manifestação de um desejo mais profundo.  

 Somente a mediação interna, segundo Girard, permite ver a síntese original 

impossível de se ver na dialética do Senhor e do Escravo da Fenomenologia do Espírito de 

Hegel, pois o herói da mediação interna arrisca sua liberdade em cada mínimo desejo. A 

dialética hegeliana baseia-se na coragem física, será o amo ou senhor aquele que tiver menos 

medo. Já a dialética romanesca está alicerçada sobre a hipocrisia, pois a violência revela a 

intensidade de seu desejo, ela é, pois, sinal de escravidão. No universo da mediação interna a 

força perde seu prestígio. É preciso ser forte o bastante para viver na liberdade (GIRARD, 

2009a, p. 139). Quem denominou a dissimulação do desejo de hipocrisia foi Stendhal:  

desejo que se exibe pode suscitar ou redobrar o desejo de um rival. Faz-se, pois necessário 

dissimular o desejo para apoderar-se do . (GIRARD, 2009a, p. 181). 

 Quanto mais negarmos que nossos desejos são imitações dos desejos dos outros, 

tanto mais se torna difícil a percepção e a aceitação da natureza do desejo e de sua gênese. 

Diria que é como o cego que não aceita sua cegueira e ainda defende peremptoriamente que 

não é cego. A propósito, faz-nos recordar o drama sobre a cegueira, muito bem narrado por 

Saramago24, para ilustrar o que estamos afirmando. Contudo, para ser tratado e até mesmo, 

quem sabe, curado, o primeiro passo do cego seria reconhecer-se e aceitar-se como tal.  

 

1.1.5 Crítica à Modernid  

 
 A crítica de Girard à Modernidade se dá pelo fato de que é neste período histórico 

da humanidade em que se revela mais explicitamente a tendência humana de se negar a 

imitação e a cópia dos desejos dos outros, na triste ilusão mentirosa onde tudo é proclamado e 

                                                           
24Ensaio sobre a Cegueira é um romance do escritor português José Saramago, publicado em 1995 e 

traduzido para diversas línguas. 
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defendido como original, sem cópia de nada e de ninguém. É onde se afirma o indivíduo, sua 

espontaneidade e absoluta autonomia, liberdade e subjetividade.  

 Portanto, o romantismo é filho da modernidade apaixonada pela autonomia do 

sujeito. A paixão, segundo Stendhal, é o contrário da vaidade. A paixão moderna declara-se 

autônoma por excelência, por uma autonomia sentimental, pela espontaneidade dos desejos e 

pela indiferença à opinião dos outros. Logo, extrai de si mesma a força do seu desejo. 

Enquanto que a vaidade metamorfoseia seu desejo, a paixão dissimula-o.  

 

Há uma hierarquia do desejo que os romancistas modernos querem inverter, 
querem convencer que o desejar está na ordem natural das coisas, que é 
emanação da subjetividade, que é criação do ex nihilo do EU divino. Pois 
desejar a partir do objeto é desejar a partir de si mesmo e nunca a partir do 
outro. (GIRARD, 2009a, p. 39). 

 

 Girard vai dizer que diante do preconceito objetivo e do preconceito subjetivo 

origina-se a imagem falsa que temos de nossos próprios desejos. Há uma oposição aparente 

entre ambos. Na verdade escondem a presença do mediador. O desejo espontâneo é uma 

mentira que precisa ser desmascarada e ao mesmo tempo desmascarar a ilusão da autonomia à 

qual o homem moderno está apegado apaixonadamente. Não se pode ocultar de nós mesmos a 

força poderosa do desejo imitado. Diz Girard que um terceiro está sempre presente no 

nascimento do desejo . É a transfiguração do objeto desejado quem define a unidade entre as 

mediações interna e externa, pois a forma triangular nos ajuda a resgatar a unidade das 

mediações nas obras dos autores de sua pesquisa. O papel do Mediador, nestas obras e, por 

sua vez, na gênese do desejo, possui condição privilegiada e evidente. Quanto mais o 

mediador se aproxima do sujeito desejante, mais as possibilidades dos rivais tendem a se 

confundir e mais o obstáculo que eles opõem um ao outro se torna intranspon  

(GIRARD, 2009a, p. 46). 

Como disse anteriormente, aqui aparece, mais uma vez, o papel da conversão 

epistemológica.25 O ser humano pode reconhecer e tomar consciência desta gênese do desejo, 

deixando de ser um mentiroso romântico para transformar-se e assumir-se como um 

verdadeiro romanesco. A conversão epistemológica importa uma atitude moral e ética, pois a 

partir de então buscarei evitar as rivalidades do desejo, procurarei driblar suas consequências 

mais terríveis, o acirramento das tensões e o confronto direto com o antigo modelo. Durante 

                                                           
25Girard reconheceu:  que chamei  conversão  está no cerne do meu percurso 

intelectual e espiritual. [...] Mas foi a literatura que me conduziu ao  (GIRARD, A 
conversão da arte, 2011a, p. 185). 
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os anos que se dedicou a escrever Mentira Romântica e Verdade Romanesca, Girard, confessa 

que passou por um processo de conversão parecido com o que ele via entre os romancistas:  

 

 quando escrevi o último capítulo de meu primeiro livro, eu havia tido 
uma ideia muito vaga do que faria, mas, à medida que o capítulo tomava 
forma, me dei conta de que eu estava passando por minha própria 
experiência do que estava descrevendo. Atraíam-me particularmente os 
elementos cristãos, como, por exemplo, a viagem final de Verkhovenski e 
sua aproximação aos Evangelhos antes da morte. De modo que comecei a ler 
os Evangelhos e o restante da Bíblia  e me converti em cristão. 
(ANDRADE, 2011, p. 90)26. 

 

 Toda conversão exige humildade. Neste caso fala-se da humildade intelectual que 

nasce de e para a verdade da pessoa em si mesma. Dostoiévski chega a falar da força terrível 

que tem a humildade. Eis o que nosso autor entende por esta conversão intelectual:  

 

Acreditamos que o gênio romanesco se conquista com muito esforço sobre 
estas atitudes que denominamos de românticas, pois nos parecem destinadas 
a manter a ilusão do desejo espontâneo e de uma subjetividade quase divina 
em sua autonomia. O romancista não pode superar senão lenta e duramente o 
romântico que ele foi a princípio e que se recusa a morrer. Essa superação se 
cumpre na obra romanesca  (GIRARD, 2009a, p. 52). 

  

É preciso, pois, redescobrir, isto é, desvelar, tirar o véu para: 

 

Compreender que o processo da mediação nos traz uma impressão muito 
viva de autonomia e espontaneidade no momento exato em que cessamos de 
ser autônomos e espontâneos. Redescobrir isto é acolher uma verdade de que 
a maioria dos homens passa toda sua vida fugindo, ou seja, de reconhecer 
que sempre se copia os outros. (GIRARD, 2009a, p. 61). 

  

Faz-se a pergunta a Girard sobre a existência ou não de um desejo sem mediador. 

Ele responderia certamente que não é de todo e qualquer desejo que estamos falando, mas 

daquele ontológico. E por mais que nos esforcemos para negá-lo, mais o afirmamos. Por 

exemplo, o desejo infantil e o desejo do artista, que parecem os mais espontâneos de todos, 

são na verdade ilusórios. A infância é o estado natural onde a faculdade de se conceber o 

outro, se manifesta com maior evidência. Quanto à criança, ao se conceber diferente do que 

é, ela se atribui qualidades e aptidões do modelo que a fascinou   (GIRARD, 2009a, p. 58). 

                                                           
26Citação feita por Gabriel Andrade, na sua obra sobre o retrato intelectual de:  Girard, The 

Girard  
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 A intuição genial girardiana é muito simples. Estudando as obras literárias na 

tentativa de se descobrir se seus autores são ou não romanescos, descobre-se que os mesmos 

autores são mediadores de seus próprios personagens, ou seja, a vida real e o romance estão 

intrinsecamente ligados, dentro do jogo triangular do desejo mimético. O autor dos romances 

vive o triângulo do desejo ao escrever suas obras, já influenciado por outros autores de sua 

época ou de épocas muito distantes. Por isso que  potência do Outro sobre o Eu é maior do 

que nunca no herói contemporâneo e nós veremos que esta potência não fica limitada a um 

mediador único como nos heróis . (GIRARD, 2009a, p. 55). 

 Nas obras romanescas, se sabe e se quer afirmar este saber, ou seja, de que somos 

todos iguais, idênticos, irmãos e que a exceção é mais admirável que a norma, o diferente  é 

mais valioso do que a exceção do igual, do comum. Sem a humildade em reconhecer e aceitar 

isso, dá-se inevitavelmente o conflito, a rivalidade. Os autores romanescos fazem ver, 

segundo Girard, as etapas diferentes de um mesmo percurso, da desordem que se expande e se 

agrava incessantemente.  

 Podemos dizer, com nosso autor, que é a força do desejo que move o mundo, a 

vida, a história dos homens. A força do desejo é tão potente que move até a nossa faculdade 

da vontade. A vontade é livre, sim, para decidir, mas não para deixar de ser influenciável e 

influenciada pelo outro. Esta é uma das características da pessoa humana, na qual se percebe 

o aspecto metafísico e psicológico do desejo. 

 

1.1.6 A Evolução do desejo na história 

 
 A evolução do desejo metafísico pode ser analisado sob diferentes aspectos da 

vida humana. Girard, no decorrer desta sua primeira obra, por diferentes capítulos e temas 

diversos, procura elucidar esta evolução do desejo em seus aspectos moral, psicológico e 

histórico. No capítulo quinto, procurando dar uma resposta à inquietante indagação sobre a 

infelicidade do homem moderno, mesmo com toda sua liberdade, autonomia e 

espontaneidade, o autor analisa o aspecto histórico da vaidade. 

 Pode-se cair na armadilha do desejo ontológico seja pela vaidade, seja pela 

paixão. Ele é um desejo muito sutil, pois ninguém está protegido de suas investidas, mas 

também ninguém está definitivamente condenado. Corre-se o risco constante de se destruir, 

como fazem os críticos românticos, a própria essência do gênio romanesco, quando se faz a 

divisão maniqueísta e separatista, entre o Eu e os Outros, entre o bem e o mal, entre os 

irmãos inimigos.  
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 O conceito de nobreza na época da monarquia estava relacionado à pessoa que 

deve seus desejos a si próprio e se esforça em satisfazê-los com energia total . O ser nobre 

elevava-se acima dos outros pela força de seu próprio desejo. Desejo de nobreza tanto 

espiritual quanto social. Nobreza era sinônimo de paixão e que as maiores paixões nasciam e 

se desenvolviam na elite social.  

 Para que esta paixão fosse despertada, num determinado momento, o nobre 

tomava consciência, pela comparação com os outros, que era superior aos demais. Aqui se vê 

o início da aproximação. A identidade se dá pela comparação e quando mais próxima esta 

comparação, mais a identidade se aflora, vem à tona. Surge, portanto, a face do desejo 

metafísico, no vai e vem entre o orgulho e a vergonha, no mais e no menos das relações 

sociais. 

 A nobreza estava afogada na vaidade! Ela não pára até hoje de guiar as demais 

classes em direção à vaidade. Todas as pessoas estão presas à sua imitação, ela as precede no 

caminho fatal do desejo metafísico. Girard afirma que a queda da classe nobre, se deu 

historicamente, mas que se reveste de roupagem diferente ainda hoje, pois faz parte da 

evolução do desejo metafísico. A monarquia absoluta é uma etapa rumo à revolução e às mais 

modernas formas de vaidade (GIRARD, 2009a, p. 146). 27 

 A monarquia não mais existe, mas o poder está em todo lugar e em todas as 

épocas. Onde quer que esteja o rei, o outro se tornará o rival dos súditos. Aqui aparece o papel 

da mediação interna na fase dos pseudo-monarcas. Quando se pensa que a vaidade foi 

destruída, ao ser destruída a nobreza, mais ela se espalha em todo o organismo social. Quando 

não se imita o tirano, passa-se a imitar uns aos outros. A idolatria de um só é substituída pelo 

ódio de cem mil rivais.  

 A multidão moderna, diz Girard na temática do capítulo segundo da obra que 

estamos aprofundando, não possui outro deus a não ser a inveja, pois Os homens são deuses 

uns para os outros . Este espírito da corte ainda reina nas democracias modernas e, pode-se 

fazer uma reflexão sociológica na passagem da mediação externa para a mediação interna, 

como o faz Honoré de Balzac 28, citado por Girard:  

                                                           
27Aqui podemos fazer referência à influência das observações de Tocqueville no pensamento de 

Girard, que considera a igualdade como perigosa à ordem social. Gabriel Andrade chega a intuir que 
tanto Girard quanto o etnólogo francês Louis Dumont (1966),  com a visão de que a 
hierarquia e a diferenciação como princípios cumprem uma função específica: preservar a ordem 

 (GIRARD, A conversão da arte, 2011a, p. 137). 
28Honoré de Balzac (1799 - 1850) escritor francês, notável por suas agudas observações psicológicas. 

É considerado o fundador do Realismo na literatura moderna. 
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Essa mesma igualdade que permite que cada cidadão nutra vastas 
esperanças, torna todos os cidadãos individualmente fracos. Ela limita de 
todos os lados suas forças, ao mesmo tempo em que permite que seus 
desejos se espalhem. Destruindo o privilégio de alguns encontraram a 
concorrência de todos  (GIRARD, 2009a, p. 148). 

  

Portanto, a burguesia e a monarquia são irmãs inimigas que lutam pela nobreza. E, 

na medida em que se avança a rivalidade mimética, à medida que o mediador se aproxima e 

as diferenças diminuem, a oposição engloba uma parte cada vez maior da existência 

individual e coletiva. Todas as forças do ser se organizam em estruturas êmeas  opositoras. 

O totalitarismo, o absolutismo, o individualismo, o fundamentalismo e, etc, são aspectos 

sociais deste fenômeno da evolução do desejo em desejo.  

 

A mediação dupla, ], acaba por transbordar no quadro nacional e anexar 
pátrias, raças e continentes, em meio a um universo onde o progresso técnico 
faz desaparecer, uma a uma, as diferenças entre os homens. (GIRARD, 
2009a, p. 166). 

 

1.1.7 A Liberdade do sujeito desejante  

 
 Chegando quase ao fim das análises teóricas do desejo mimético violento, uma 

pergunta não nos deixa tranquilos. Onde iremos chegar depois de todo o desdobramento das 

diferentes fases desta robusta estrutura montada pelos romancistas, intuída pelo nosso autor? 

 Já vimos que a humildade, principal característica do gênio romanesco, é a chave 

para se compreender e adentrar o universo da Teoria Mimética do Desejo e chegarmos  

cura da doença . (GIRARD, 2009a, p. 263). Por isso mesmo é que nos resta 

dizer com o apóstolo Paulo, na sua carta aos gálatas, foi para a liberdade que Cristo nos 

libertou . 29 

 Pensamos que o tema da liberdade seja uma ótima opção para se concluir este 

primeiro capítulo da nossa dissertação. Proclamamos em todos os cantos do universo: somos 

livres! Mas o que se entende por liberdade? Há limites na liberdade humana ou ela é 

ilimitada? Através da Teoria Mimética do Desejo, segundo Girard, não só reafirma-se a 

posição de que o termo liberdade é necessariamente ambíguo, mas revelam-se as contradições 

lógicas dos defensores de uma liberdade como fruto da confusão entre certos empregos 

                                                           
29Gal 5,1. 
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filosóficos do termo e seus empregos cotidianos, pois para a maioria dos críticos, a liberdade 

é sinônimo de   (GIRARD, 2009a, p. 288). 

 Da obra dostoievskiana Memórias do Subsolo, (1864), na sua segunda parte, a 

mais romanesca, é de onde Girard tira suas conclusões sobre este tema. Afirma que a 

liberdade verdadeira é aquela limitada e dominada completamente pelo o desejo metafísico. 

Mas a solução conclusiva e mais reveladora, como que apocalíptica, para usar o termo do 

autor, obtêm-se pela obra Os Irmãos Karamazov (1879) 30, onde a aceitação da verdade da 

não espontaneidade dos nossos desejos, quase que forçosamente se nos impõe e, que quanto 

mais a negamos ou a escondemos, tanto mais vamos caindo na escravidão ilusória da falsa 

liberdade. De fato, a escravidão passa a ser considerada como o outro nome da liberdade 

ilusória. 

 A verdade metafísica do desejo é a morte, diz Girard, mas a morte não é a verdade 

da obra romanesca. A pessoa se envergonha de sua vida e de seu espírito. Ela procura o 

sagrado em tudo o que ameaça a vida e o espírito.  

 

O sujeito se envergonha de sua vida e de seu espírito. Desesperado por não 
ser deus, ele procura o sagrado em tudo o que ameaça essa vida, em tudo o 
que contraria esse espírito. Está, assim, sempre voltado para o que pode 
aviltar e por fim destruir a parte mais alta e mais nobre de seu ser. 
(GIRARD, 2009a, p. 313). 

  

O masoquismo e o sadismo são apresentados como formas psicológicas de se 

concretizar o desejo de morte, num aparente desprezo de si ou pelo outro, que na verdade, 

esconde uma profunda ausência de ser, ou de não demonstrar o que sente pelo o outro que lhe 

roubou o ser. A este outro é exigido, pelo menos, que alimente a verdade ilusória de uma 

liberdade autônoma, que para a vítima do desejo metafísico parece ser divina. O herói 

romanesco é considerado o masoquista por excelência, pois se compreende que sua busca 

nunca será saciada e que está destinada ao fracasso. Daí que mesmo chegando a possuir um 

objeto de seu desejo, se frusta, por este não possuir o ser que deseja. Possui-se algo que não é 

desejado por ninguém, se frusta. De acordo com Girard e os romanescos, o verdadeiro gozo 

está da dor, na rivalidade, no ódio, no ciúme:  

 
                                                           
30Diz Gabriel Andrade que esta obra, para Girard, constitui o ápice de um processo de autodescoberta 

do romancista russo. Onde o tema da busca espiritual é especialmente importante, pois representa 
uma viagem de redenção não só entre os personagens, mas no mesmo Dostoiévski. Só no final da 
vida, argumenta Girard, Dostoiévski  após ter descido aos infernos do desejo  
(ANDRADE, René Girard: um retrato intelectual, p. 102). 
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Mil experiências sucessivas ensinaram ao amo que os objetos não têm valor 
para ele se eles se deixam possuir. Logo, o amo não vai mais se interessar 
senão pelos objetos cujo mediador implacável lhe proibirá a posse.  O 
masoquista não passa num primeiro momento de um amo blasé (indiferente 
a tudo, entediado, insensível). É um homem cujo sucesso perpétuo, em 
outras palavras, uma perpétua decepção, leva a desejar o próprio fracasso; e 
somente esse fracasso pode lhe revelar uma divindade autêntica, um 
mediador invulnerável a seus próprios empreendimentos. (GIRARD, 2009a, 
p. 205-206). 

  

Girard indaga sobre a semelhança que temos com o masoquista: 

 

Mais vale, obviamente, sequer saber que o masoquista deseja exatamente o 
que nós mesmos desejamos; ele deseja autonomia e o poder divino, sua 
própria estima e a estima dos Outros mas, por uma intuição do desejo 
metafísico mais profunda nele do que em todos os  (GIRARD, 
2009a, p. 212).  

  

O sádico é aquele que assume o papel do mediador. De acordo com Girard,  

sadismo é a reviravolta dialética do . É quando a violência deixa de ser um 

sofrimento fenomenológico e passa a ser real, verdadeiro sofrimento físico: 

 

 O masoquista desempenha seu próprio papel e simulava seu próprio 
desejo; já o sádico assume o papel do mediador.  O sádico se esforça em 
imitar o deus em sua função básica que é, doravante, a de perseguidor.  
A violência do sádico constitui um novo esforço para atingir a divindade. 
(GIRARD, 2009a, p. 213-214). 

  

 O mundo contemporâneo está inteiramente marcado pelo masoquismo e, para as 

vítimas do desejo metafísico, as proibições e os nãos dos obstáculos impostos pelo outro, 

reforçam ainda mais os desejos de servidão e de morte desta vítima. Vejamos o que 

caracteriza e revela a contradição do masoquista, segundo nosso autor: 

 

Todas as vítimas do desejo metafísico, inclusive os masoquistas, cobiçam a 
divindade do mediador e é por essa divindade que elas aceitarão se 
necessário for - e é sempre necessário - ou até procurarão, a vergonha, a 
humilhação e o sofrimento. (GIRARD, 2009a, p. 211). 

  

Dostoievski é apresentado como o escritor romanesco que está mais próximo da 

consciência do dinamismo moral que anima o desejo. Ele apreendeu a verdade metafísica do 

desejo e previu a conclusão catastrófica e apocalíptica do mesmo, que se desdobra na 

'destruição do desenvolvido , tudo caminha para o nada e para a morte, ou todo o mal foi 

canalizado e direcionado para a manada de porcos lançada ao abismo, da qual fala o 
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evangelista Lucas. 31 Em, Os possessos, obra de 1871, Girard vê uma das maiores críticas de 

Dostoiévski ao ateísmo moderno, pois  se rebela contra Deus para adorar-se a si 

mesmo, termina adorando o Outro, 32 

 

1.1.8 A cura da Doença Mortal a modo de Conclusão 

 
 A doença mortal  tem cura. Uma cura que se obtém pela morte, pois a morte 

cura, diz nosso autor na conclusão desta sua primeira obra. A morte desencadeada por uma 

violência generalizada de todos contra todos, em direção a uma única vítima que depois 

tornar-se-á sagrada. É da morte que nasce a vida. É do caos que surge a ordem, "é da suprema 

desordem que nasce a ordem sobrenatural  (GIRARD, 2009a, p. 324). 

 Há duas mortes apresentadas na conclusão das obras romanesca, uma morte que 

extingue o espírito e uma morte que é espírito, uma morte que não passa de morte e outra 

morte que é vida. Há uma conversão na morte! Esta leva a uma vida nova, ou a uma etapa 

nova de vida que se inicia entre os homens, aqui ou na eternidade. O herói romanesco renega 

seu orgulho. Renegando seu mediador está renegando à divindade que não é, e assim, o herói 

renuncia a escravidão.  

 

Ao renunciar à divindade o herói renuncia à escravidão.  A mentira dá 
lugar à verdade, a angústia à lembrança, a agitação ao repouso, o ódio ao 
amor, a humilhação à humildade, o desejo segundo o Outro ao desejo 
segundo Si próprio, e a transcendência desviada à transcendência vertical. 
[...] Todas as conclusões romanescas são conversões. Ninguém pode duvidar 
disso. (GIRARD, 2009a, p. 327-328). 

  

A mentira dá lugar à verdade, a morte dá lugar à vida, as trevas dão lugar à luz, o 

desejo segundo o outro dá lugar ao desejo segundo si próprio. O herói triunfa no fracasso, 

ninguém pode duvidar, diz Girard, que todas as obras romanescas concluem com a 

conversão, em outras palavras, uma  psicológica e . Uma conversão que 

põe fim ao desejo triangular, suscitando uma nova relação entre o outro e consigo mesmo. 

Resumimos esta conversão, como um renascimento, como uma Fenix, ou com a afirmação de 

que posso estar na solidão, mas não no isolamento.  

 

                                                           
31Lc 8,26-33. 
32Citado por Gabriel Andrade (2011, p. 101) em René Girard: um retrato intelectual (Nota 63, cuja 

citação este autor recorre a outra obra de Girard, não traduzida para o português: Resurrection from 
the Underground, 2012, p. 90). 
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Porém nunca o orgulho chega até seu próprio mediador e a experiência de O 
Tempo redescoberto é uma morte do orgulho, um nascimento para a 
humildade, que é também um nascimento para a verdade. Quando 
Dostoievski celebra a força terrível da humildade, é da criação romanesca 
que ele está nos falando. (GIRARD, 2009a, p. 61). 

  

Este parágrafo resume o significado conclusivo das obras romanescas e da 

conclusão girardiana: 

 

O amor-próprio engendra a imitação e faz com que se viva separado de si 
mesmo. [ ] Este amor-próprio é um impulso em duas direções 
contraditórias que acaba sempre rasgando o indivíduo. Triunfar do amor 
próprio é distanciar-se de si mesmo e aproximar-se dos outros, mas, num 
outro sentido, é aproximar-se de si mesmo e distanciar-se dos outros. O 
amor-próprio acredita escolher-se a si próprio, porém ele se fecha tanto a si 
próprio quanto a outrem. Uma vitória sobre o amor-próprio nos permite 
descer profundamente no Eu e nos confere, concomitantemente, o 
conhecimento do outro. [ ] Este Eu profundo é um Eu universal, pois todo 
mundo vive de imitação, todo mundo vive ajoelhado diante do mediador. Só 
a dialética do orgulho metafísico permite compreender e aceitar a dupla 
pretensão à singularidade e à universalidade. (GIRARD, 2009a, p. 332). 

  

Portanto, decreta-se e proclama-se a morte do amor-próprio, a morte do orgulho, 

todos são culpados, não há um ser humano que escape, pois todos são culpados, não há um 

justo sequer, todos pecaram, diz Paulo na sua carta aos romanos. 33 É um grito de vitória sobre 

o desejo, ou seja, sobre o orgulho idolátrico. Agora, cabe seguirmos o  argumento do 

princípio ao  (DARWIN, 1958) para chegarmos, com Girard, no topo da pirâmide desta 

estrutura monumental da Teoria do desejo mimético e, portanto, saber o quê a humanidade 

conseguiu fazer e como o fez para romper com a escalada de violência do desejo mortal. 

Vislumbra-se no horizonte humano uma violência sagrada. Tema a ser abordado no segundo 

capítulo dessa dissertação. Onde nosso crítico literário se debruçará sobre os mitos e as 

tragédias gregas, como também sobre a literatura etnológica, para assim, a partir delas, 

construir sua crítica a Freud, Lévi-Strauss e toda a corrente filosófica a partir do Círculo de 

Viena.   

 

 

 

                                                           
33 Rm 3,10. 
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CAPÍTULO 2: O DESEJO É VIOLENTO E É SAGRADO 

 

 basta convencer os homens que a violência 
é odiosa para acabar com a violência, 

pois eles sabem que ela é odiosa e por isso se   
(R. Girard) 

  

Ao introduzirmos o primeiro capítulo dessa dissertação, dissemos que dentre 

tantas questões levantadas na elaboração do projeto de pesquisa, encontravam-se algumas 

inquietações que agora serão melhor aprofundadas. Vimos anteriormente que a Teoria 

Mimética do Desejo Ontológico Humano sustenta toda a pirâmide teórica sobre a 

compreensão da realidade, pela sua característica desmistificadora e, por conseguinte, sua 

contribuição à consciência e vivência do cristianismo. Agora, a hipótese girardiana nos leva a 

intuir que o desejo violento não só é um componente natural do ser humano, mas é também 

gerador de sociedade, de cultura e religião.  

Portanto, veremos que o desejo humano em sua ambivalência, inaugura a 

violência entre os seres humanos e, ao mesmo tempo é portador de seu antídoto, a saber, o 

bode expiatório. O desejo violento é pharmakós34, é catártico35, traz consigo o apocalipse36, 

                                                           
34Na Grécia Antiga, em Atenas, havia ritos como o do pharmakós e do katharma, à disposição da 

coletividade, que sacrificavam certo número de infelizes, em caso de necessidade, em calamidades 
como epidemia, carestia, invasão estrangeira, conflitos internos. O termo grego significava ao 
mesmo tempo veneno e antídoto, o mal e o bem, a doença e o remédio, a droga mágica que só pode 
ser manipulada pelas pessoas competentes. Cf. (GIRARD, A violência e o sagrado, p. 123; 360). 

35A ação catártica só terá efeito se deixarem que a violência seja liberada aos pouco, como na primeira 
vez, mas não demais, rememorando a expulsão coletiva, mas em contexto e objetos rigorosamente 
fixados e determinados. Pode ser utilizada em vários aspectos: na tragédia, na psicanálise, na arte, na 
religião, na medicina... Significa purificação, evacuação, purgação; Segundo Aristóteles para que 
haja a catarse é preciso que o herói trágico passe da felicidade para infelicidade. Como Édipo rei que 
começa como rei de Tebas e termina cego e exilado. Romeu e Julieta, de Shakespeare, releitura que 
o autor faz da tragédia grega, onde os dois eram filhos de importante gente da cidade e depois mortos 
pelas desmedidas do amor. Na religião, por exemplo, uma das formas de detectar a catarse (coletiva 
ou individual) é a observação de várias formas de ritos religiosos, pregações, crenças, ou seja, em 
diferentes tipos de movimentos religiosos. Observa-se o choro profundo, alegria em excesso, 
deslumbramento, etc. Na psicanálise, catarse é o experimentar da liberdade em relação a alguma 
situação opressora, tanto as psicológicas quanto as cotidianas, através de uma resolução que se 
apresente de forma eficaz o suficiente para que tal ocorra. Ver: (FREIRE, A catarse em Aristóteles, 
p. 204). 

36Girard adota o termo em seu sentido original, segundo o dicionário: apocalipse, do latim tardio 
apocalypsis, é derivado do grego apokalúpsis e descreve o  de descobrir, descoberta;   
Na teoria mimética refere-se à  das coisas ocultas desde a fundação do  Nas 
palavras de Gabriel Andrade: o apocalipse revela, traz à luz do dia, o caráter constitutivo da 
violência nos primórdios do propriamente humano.  
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ou seja, a grande revelação: o desejo é violência maléfica, mas é também violência benéfica, 

sacra. 37 

 Passaremos à análise da segunda obra da trilogia do nosso autor. Em La Violence 

et le Sacré (GIRARD, 2008a) 38, ele aprofunda ainda mais suas intuições como atencioso 

crítico literário e como exímio antropólogo por vocação, segundo Serres39. Depois de ter 

exaustivamente se debruçado sobre as grandes obras clássicas da literatura ocidental, Girard, 

não se deixa acomodar e, muito menos nos deixa inertes. Nos inquieta com sua curiosidade 

intelectual ao viajar aos primórdios da organização social, cultural e religiosa à luz da 

hipótese do desejo mimético.  

 Ele quer saber qual o mecanismo fundante e gerador que desencadeou o processo 

civilizatório de todos os povos que sobreviveram à luta violenta e dizimante de todos contra 

todos. Ele quer saber, portanto, qual o mecanismo encontrado pelos diferentes povos, que 

possibilitou o controle da violência mortal do desejo mimético. Para chegar às suas 

conclusões, dialogará, em questões da violência do sacrifício, com seu maior interlocutor, 

Marcel Mauss40, não esquecendo Joseph de Maistre41, Radcliffe-Brown42 e Evans-

Pritchard43, dentre outros. Para o diálogo sobre as questões do incesto e do parricídio, se 

dirigirá nada mais nada menos que à grande pirâmide da psicanálise de Freud44 e, também, 

                                                           
37Aqui nota-se a influência exercida sobre Girard, do ensaio de Jacques Derrida: A Farmácia de Platão, 

de 1981. 
38Girard não é o primeiro a dizer que o desejo violento é uma característica da natureza humana. 

Hobbes, Lorenz e Freud já haviam desenvolvido este tema anteriomente, nos recorda (ANDRADE, 
René Girard: um retrato intelectual, p. 116). 

39Michel Serres, filósofo francês, considerou Girard o Darwin das ciências humanas. In: (SERRES, 
Atlas, p. 219-220). 

40Marcel Mauss (10 de Maio de 1872 - 10 de Fevereiro de 1950) foi sociólogo e antropólogo francês, 
nascido catorze anos mais tarde e na mesma cidade que Émile Durkheim, de quem é sobrinho. É 
considerado o "pai" da etnologia francesa. 

41Conde Joseph-Marie de Maistre (1 de Abril de 1753 - 26 de Fevereiro de 1821) foi  escritor, filósofo, 
diplomata e advogado. Um dos proponentes mais influentes do pensamento contrarrevolucionário 
ultramontanista no período imediatamente seguinte à Revolução Francesa de 1789. Defensor 
entusiasta da autoridade estabelecida, que a revolução pretendia destruir, defendeu-a em todos os 
domínios: no Estado, enaltecendo a monarquia; na Igreja, enaltecendo os privilégios do papado; e no 
mundo, glorificando a providência divina. É o autor da célebre frase "Toute nation a le 
gouvernement qu'elle mérite" ("Toda nação tem o governo que merece"). 

42Alfred Reginald Radcliffe-Brown (17 de janeiro de 1881 - 24 de outubro de 1955) foi antropólogo e 
etnógrafo britânico. 

43Edward Evans-Pritchard (21 de setembro de 1902 - 11 de setembro de 1973) foi antropólogo inglês 
que teve uma participação fundamental no desenvolvimento da Antropologia Social. Também foi 
professor de Antropologia Social na Universidade de Oxford entre 1946 e 1970. 

44Sigmund Schlomo Freud (6 de maio de 1856 - 23 de setembro de 1993 ), foi médico neurologista e 
criador da Psicanálise. Nasceu em uma família judaica, em Freiberg in Mähren, na época pertencente 
ao Império Austríaco.  
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fazendo sua crítica ao estruturalismo de Claude Lévi-Strauss45. Contudo, é de mãos dadas 

com Sófocles46, Eurípedes47, com a Sagrada Escritura e, ainda, com Dostoievski, Kafka48, 

Camus49 e Shakespeare50 que Girard desvendará o mundo submerso que a razão moderna 

fez questão de manter fechado, mas que a força do espírito romanesco fez eclodir na 

descoberta fascinante e reveladora de um Dupuy 51 (2002) quando publica: Girard: o tempo 

das catástrofes, quando o impossível é uma certeza. 

 A rivalidade mimética começa como vimos, entre três vértices de um triângulo 

amoroso, perpetuando-se mimeticamente em grupos sociais até chegar a povos e nações 

                                                           
45Claude Lévi-Strauss (28 de novembro de 1908 - 30 de outubro de 2009) foi antropólogo, professor e 

filósofo francês. É considerado fundador da antropologia estruturalista, em meados da década de 
1950, e um dos grandes intelectuais do século XX. Desde seus primeiros trabalhos sobre os povos 
indígenas do Brasil, que estudou em campo, no período de 1935 a 1939, e a publicação de sua tese 
As estruturas elementares do parentesco, em 1949, publicou uma extensa obra, reconhecida 
internacionalmente. 

46Sófocles  497 ou 496 a.C.- inverno de 406 ou 405 a.C ) foi dramaturgo grego, um dos 
mais importantes escritores de tragédia ao lado de Ésquilo e Eurípedes, dentre aqueles cujo trabalho 
sobreviveu. Suas peças retratam personagens nobres e da realeza. Filho de um rico mercador nasceu 
em Colono, perto de Atenas, na época do governo de Péricles, o apogeu da cultura helênica. 

47Eurípides  (480 a.C. - 406 a.C.) foi poeta trágico grego, do século V a. E. C., o mais 
jovem dos três grandes expoentes da tragédia grega clássica, que ressaltou em suas obras as 
agitações da alma humana e em especial a feminina. Tratou dos problemas triviais da sociedade 
ateniense de seu tempo, com o intuito de moderar o homem em suas ações, que se encontravam 
descontroladas e sem parâmetros, pois o que se firmava naquela sociedade era uma mudança de 
valores de tradições que atingiam diretamente no modo de pensar e agir dos homens gregos. 

48Franz Kafka (3 de julho de 1883 - 3 de junho de 1924), foi escritor tcheco, autor de romances e 
contos, considerado pelos críticos como um dos escritores mais influentes do século XX. A maior 
parte de sua obra, como A Metamorfose, O Processo e O Castelo, está repleta de temas e arquétipos 
de alienação e brutalidade física e psicológica, conflito entre pais e filhos, personagens com missões 
aterrorizantes, labirintos burocráticos e transformações místicas. Nasceu em uma família judaica de 
classe média e falante de alemão em Praga, então pertencente ao Império Austro-Húngaro. 

49Albert Camus (7 de novembro de 1913 - 4 de janeiro de 1960) foi escritor, romancista, ensaísta, 
dramaturgo e filósofo francês nascido na Argélia. Foi também jornalista militante engajado na 
Resistência Francesa e nas discussões morais do pós-guerra. Agraciado com o Prêmio Nobel de 
Literatura de 1957 "por sua importante produção literária, que, com seriedade lúcida ilumina os 
problemas da consciência humana em nossos tempos". 

50William Shakespeare (23 de abril de 1564 - 23 de abril de 1616) foi poeta, dramaturgo e ator inglês, 
o mais influente dramaturgo do mundo. Suas peças foram traduzidas para todas as principais línguas 
modernas e são mais encenadas que as de qualquer outro dramaturgo. Entre suas obras mais 
conhecidas estão Romeu e Julieta, que se tornou a história de amor por excelência, e Hamlet, que 
possui uma das frases mais conhecidas da língua inglesa: To be or not to be: that's the question (Ser 
ou não ser, eis a questão). 

51Jean-Pierre Dupuy (1941), matemático e filósofo, encontrou-se, em 1971, com Ivan Illich, cujo 
pensamento ajudou a difundir na França. Em 1982, funda o CREA (Centro de Pesquisa em 
Epistemologia Aplicada). É autor de Pour un catastrophisme éclairé [Por um catastrofismo 
esclarecido] (Seuil, 2002), Retour de Tchernobyl, journal  homme en colère [Volta de 
Tchernobyl, diário de um homem irado] (Seuil, 2006) e La Marque du Sacré [A Marca do Sagrado] 
(Carnets Nord, 2009), entre outros livros. 
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inteiras. Pois, segundo César Rocha52, o desejo mimético é contagioso e pode agravar-se na 

proporção em que o maior número de pessoas encontra-se envolvido, o mais proximamente 

possível, no curto-circuito da rivalidade mimética. E, se nada for feito, a própria formação do 

tecido social pode vir a desintegra-se em meio ao conflito generalizado. 53 

 Procura-se explicitar aqui como se dá o processo da unidade do desejo violento, 

para logo em seguida, demonstrar a perda desta unidade com o desaparecimento das 

diferenças, ou a crise da diferença, gerando a guerra de todos contra todos e, 

consequentemente, a necessidade de um   como vítima que daria um freio 

à escalada da violência, responsável pelo restabelecimento da paz e da ordem social e cultural. 

Mesmo que este conceito não seja muito bem acolhido pelos seus críticos antigos e 

contemporâneos, Girard diz que  um teólogo recém-chegado quanto um renomado 

antropólogo como James Frazer54 e seus críticos contemporâneos, já partem do preconceito 

de incoerência ligado ao religioso no que se refere às noções de   É mais 

contundente ainda nosso autor diante de seus críticos quando diz: 

 

Como todos que acreditam subverter as ideologias sacrificiais 
ridicularizando-as, Frazer permanece seu cúmplice. [...] ele fala apenas de 

 de  físicas e como faria o primeiro teólogo recém-
chegado. Pode assim tratar a substituição sacrificial [55] como se ela fosse 
exatamente a mesma coisa [...]. (GIRARD, 2008a, p. 400). 

  

O bode expiatório 56 surge num primeiro momento, segundo Girard, como uma 

alternativa singular. O sacrifício do bode expiatório, presente nas civilizações arcaicas e 

religiosas, permitiu controlar os efeitos da mímeses violenta e indiscriminada de todos contra 

                                                           
52João Cézar de Castro Rocha, doutor em literatura comparada na Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro e grande divulgador das obras de Girard, no Brasil. 
53(GIRARD, Mentira romântica e verdade romanesca, p. 21). 
54James George Frazer (1 de Janeiro de 1854   7 de Maio de 1941), foi influente antropólogo nos 

primeiros estágios dos estudos modernos de mitologia e religião comparada. 
55Para pesquisa sobre substituição vicária ver a clássica obra de: (MORALDI, Espiazione Sacrificale e 

riti espiatori  biblico e  Testamento). 
56  expiatório é a expressão que o Levítico 16,5-10 usa para descrever o processo através do qual 

se culpa alguém de cometer uma falta que, na verdade, ele não cometeu. É para remediar a falta que 
se procede à sua execução ou  (ANDRADE, René Grirard: um retrato intelectual, p. 313-
314). (É interessante ver a longa nota sobre a diferença da expressão popular e antropológica de bode 
expiatório que, segundo Girard,  alguém bode  não é exatamente o mesmo 
mecanismo descrito no ritual do Levítico. Para Girard, enquanto que os participantes do rito levítico 
têm plena consciência da expiação que experimentam, os que participam do mecanismo do bode 
expiatório em cenários espontâneos o fazem de forma insconsciente, crendo que a vítima seja 
intrinsecamente culpada e, por conseguinte, sem compreender a expiação que vivenciam). 
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todos, canalizando-a para si mesmo, contra um único membro da comunidade, isto é, 

direcionando a violência de todos para um só.  

 Passa-se de uma violência generalizada para uma violência específica, 

direcionada, controlada, que traz de volta a ordem, a disciplina e, por conseguinte, uma 

violência dita sagrada 57. Este bode é sacrificado e, logo em seguida, a ordem retorna do caos, 

a violência mimética faz surgir, gera o sagrado. O sagrado é percebido melhor na ordem, na 

paz, na concórdia que se estabelece internamente. O bode passa a ser divinizado, sagrado, 

pois ele resolve o conflito, pelo menos, momentaneamente. 

 Podemos e devemos levantar hipóteses, como também suscitarmos críticas a toda 

e qualquer teoria, mas Girard nunca afirmou que o mecanismo do bode expiatório sempre terá 

lugar na resolução dos conflitos miméticos e que tal resolução assumirá as mesmas formas. 

Ele afirma que determinados grupos sociais que se organizaram de forma mais complexa 

descobriram o mecanismo do bode, cada um a seu modo e sem trilhar a mesma estrada. 58 

Somente depois é que foram sendo elaborados ritos e instituições sociais, organizadas a partir 

deste mecanismo fundador. 

 Girard foi se perguntando sobre a finalidade e o sentido deste mecanismo 

expiatório e se no mesmo não circulava a energia motriz de qualquer mitologia. Afirma ainda 

que algo está em jogo se a produção do sagrado e a transcendência que o caracteriza provém 

da unanimidade violenta, da unidade social feita e refeita por meio da  da vítima 

expiatória. Se a sua intuição é verdadeira, o que está em jogo aqui não são somente os mitos, 

mas os rituais e o ser religioso em sua totalidade. 59 

 Nos tópicos seguintes procura-se verificar com mais precisão esta hipótese 

fundadora de religião e cultura para que se torne mais compreensível, devido à sua grande 

complexidade. É preciso interrogar sobre a própria natureza desta hipótese porque como o 

próprio autor afirma, na conclusão da presente obra, que esta  uma teoria paradoxal, pois se 

baseia em fatos de caráter empírico, mas não verificável empi  E ainda, diz que 

 ou falsa, a presente hipótese merece o qualitativo de científica, por permitir uma 

                                                           
57Jean-Pierre Dupuy vai dizer numa entrevista a Philippe Merlant, sobre Girard:  violência precede 

o sagrado porque ela é a fonte do  Publicada na revista francesa La Vie em:  02 jul. 2009. 
Tradução para o português na página da Unisinos. (DUPUY, Entrevista: cinco minutos para salvar a 
terra). 

58(GIRARD, Mentira romântica e verdade romanesca, p. 22). 
59(GIRARD, A violência e o sagrado, p. 114). 
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definição de termos fundamentais, tais como divindade, rituais, sagrado, religião,  

(GIRARD, 2008a). 60  

 Na verdade, a primeira crítica à teoria de Girard se apoia na tese da incapacidade 

de sua pesquisa expressar-se como verdade científica. Contudo, sua tese pertence a um tipo de 

pesquisa eminentemente positiva, científica, mesmo na confiança relativa que ele professa a 

respeito da linguagem mítica. O importante não é nem defender a absoluta desconfiança e 

nem a confiança absoluta da linguagem mítica, pois os extremos prejudicam a descoberta da 

verdade. O que realmente importa é que: 

 

A teoria da vítima expiatória pretende descobrir o acontecimento que 
constitui o objeto direto ou indireto de qualquer hermenêutica ritual e 
cultural. Esta teoria pretende explicar de forma integral,  todas 
estas hermenêuticas. Portanto, a tese da vítima expiatória não constitui uma 
nova hermenêutica. [...] Esta tese não tem mais nenhum caráter teológico ou 
metafísico, em termos de crítica contemporânea. Ela responde a todas as 
exigências de uma hipótese científica, contrariamente às teses psicológicas e 
sociológicas, que se consideram positivistas, mas que deixam na obscuridade 
tudo o que as teologias e as metafísicas sempre deixaram, não sendo, no fim 
das contas, senão sucedâneos invertidos destas últimas. (GIRARD, 2008a, p. 
398). 

  

Nesse sentido, faz-se a comparação entre os dados obtidos pela Teoria da 

Evolução de Darwin61 e os dados obtidos pela Teoria Mimética de Girard. Enquanto que a 

primeira alcança seus dados pela aproximação e correlação da pesquisa dos fósseis de seres 

vivos de várias e diferentes épocas históricas, pelos paleontólogos, a segunda os alcança pela 

aproximação e correlação dos dados obtidos pela pesquisa de textos literários, míticos, 

religiosos e trágicos de diferentes autores e em diferentes épocas. O método utilizado nestas 

pesquisas é, portanto, aquele comparativo ou de análise, na perspectiva dos grandes clássicos 

                                                           
60Não comprovada empiricamente, quero dizer, não no sentido de como a ciência moderna entenderia. 

Claro, que a teoria de Girard é uma resposta situada e concreta no tempo e no espaço, mas por sua 
vez, presente na frágil contingência do ser humano. Comprovada na existência de todos aqueles que 
fazem, sistematicamente, os nexos entre o saber, o ser e o agir, na sua vida individual, enquanto, 
pessoa que deseja, minimamente, dar respostas às angústias e esperanças de tudo e da totalidade de 
todas as coisas. Também se pode recordar a famosa parábola de Kierkegaard, a do palhaço e da 
aldeia em chamas, no comentário introdutório do capítulo primeiro da obra de Joseph Ratzinger  
Introdução ao Cristianismo. Harvey Cox reconta esta história no seu livro A Cidade do Homem. Rio 
de Janeiro: Paz e Terra, 1971) para fazer um paralelo com a situação do teólogo de nossos dias: o 
palhaço que nem consegue fazer as pessoas ouvirem a sua mensagem é para ele a imagem do 
teólogo.   

61Charles Robert Darwin, (12 de fevereiro de 1809 - 19 de Abril de 1882) foi naturalista britânico que 
alcançou fama ao convencer a comunidade científica da ocorrência da evolução e propor uma teoria 
para explicar como ela se dá por meio da seleção natural e sexual. A teoria da evolução culminou no 
que é, agora, considerado o paradigma central para explicação de diversos fenômenos na biologia. 
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da ciência social moderna: Comte, Durkheim e Weber62. Este método compara uma obra 

com a outra de um determinado autor tentando identificar o denominador comum entre elas, 

sendo o elemento que proporciona a complementariedade delas. Porém, este denominador 

comum não se repete e nem desaparece completamente. O denominador comum, por 

exemplo, das duas obras de Freud  Totem e Tabu e Moisés e o Monoteísmo - é a 

metamorfose da violência recíproca em violência fundadora, graças a um assassinato que é o 

de qualquer um e não mais de um determinado personagem. Podemos dizer, categoricamente, 

que Girard é um paleontólogo da literatura religiosa e cultural das sociedades humanas e, 

afirmar com as palavras de Dupuy, que  reflexão atual sobre o papel universal do 

religioso nas sociedades humanas pode desconhecer o pensamento de  63 

 O objetivo da teoria de Girard também é justificar o papel preponderante do ser 

religioso e da religião, desde as sociedades primitivas até à modernidade e 

contemporaneidade. Este aspecto, na nossa pesquisa dissertativa será tema do terceiro 

capítulo no qual a hipótese levantada será a base teórica da origem da religião e da cultura 

judaico-cristã no ocidente. É onde se percebe que Girard vai conduzindo suas pesquisas para 

sua última fase, a saber, uma filosofia cristã apologética.64 Vale salientar ainda que nosso 

profundo desconhecimento e distanciamento desta nova forma de saber, inaugurada por ele, 

nos intriga ainda mais, pois, segundo Girard, é que o desconhecimento  fundamental e 

indispensável na estruturação e origem das religiões e das culturas das diferentes sociedades 

  

 

2.1 O Sacrifício 

 
 O tema sobre o sacrifício é de fundamental importância nas obras de Girard. O 

que é o sacrifício? É considerado algo muito sagrado. É uma espécie de crime ao qual tanto 

                                                           
62Segundo Durkheim:  se desejarmos empregar o método comparativo de maneira científica, isto é, 

conformando-nos com o princípio da causalidade tal que se desprende da própria ciência, deveremos 
tomar por base das comparações que instituirmos a seguinte proposição: a um mesmo efeito 
corresponde sempre uma mesma  E, ainda:  temos senão um meio de demonstrar que um 
fenômeno é causa de outro, e é comparar os casos em que estão simultaneamente presentes ou 
ausentes, procurando ver se as variações que apresentam nestas diferentes combinações de 
circunstâncias testemunham que um depende de outro". (DURKHEIM, As regras do método 
sociológico, p. 109-112). 

63(DUPUY, Entrevista: cinco minutos para salvar a terra). 
64Nas palavras de Gabriel Andrade a respeito da obra de (GIRARD, Coisas Ocultas desde a Fundação 

do Mundo, p. 306), aparece como a culminação de um sistema coerente que integgra uma teoria 
psicológica do desejo, uma teoria antropológica sobre as origens culturais e uma fiolosofia cristã 
apológética. 
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Hubert e Mauss dedicaram suas pesquisas na tentativa de se compreender e explicar o caráter 

sagrado da vítima que era sacrificada nas tribos de diferentes povos e em épocas diversas. A 

problemática também foi levantada e está claramente presente, no que se refere ao sacrifício e 

ao assassinato, nas tragédias gregas que falam de uma substituição recíproca. Contudo, para 

Girard, o que precisa ser desvendado é a relação entre sacrifício e desejo violento. 

 Para Anthony Storr 65, diz Girard, a violência é invariável nos indivíduos e nas 

culturas. Ele se pergunta? Qual o papel da violência nos sacrifícios já que se pretende eliminá-

la? Qual o despertar da violência nos seres humanos para que possamos enfrentá-la? Mas na 

tentativa de se chegar às respostas, Storr, descobre que a dificuldade é esta, ou seja, importa 

saber não como apaziguar o desejo de violência e, sim, como não desencadeá-lo. Em outras 

palavras, está relacionado não a um saber sobre o como acabar com o desejo violento, mas um 

saber que procura elucidar qual a sua finalidade. 

 

2.1.1 Questões de Substituição no Sacrifício 

 Descobre-se que a violência não saciada pede uma vítima alternativa que sirva 

como substituta e que, geralmente, seja vulnerável e que aparece ocasionalmente. Uma 

violência alternativa não só entre os humanos, mas que inclua os animais, pois a natureza 

como um todo está em unidade com os seres humanos. O sacrifício ritual seria, portanto, esta 

violência alternativa pela qual não aconteceria a autodestruição de todos contra todos. 

 Na temática do sacrifício sempre se perguntou sobre a possibilidade de se imolar 

vítimas animais em substituição à vida humana. Segundo Joseph de Maistre as vítimas 

animais deveriam ter alguma semelhança com os humanos. Não poderia ser um animal 

qualquer. Isso se confirma pela posição dos etnólogos modernos Evans-Pritchard e Godfrey 

Lienhardt 66, quando pesquisaram os povos Nuer e Dinka. 

 Segundo Girard a hipótese da substituição está presente em toda literatura 

clássica. É um aspecto essencial de todo rito sacrificial, descoberto pelos etnólogos. Esta 

posição é rejeitada pelos modernos antropólogos Humbert e Mauss. O problema levantado 

por eles é sobre o inocente que paga pelo o culpado. Contudo, a diferença do sacrifício ritual 

está na supressão da diferença moral, pois  relação entre a vítima potencial e a vítima atual 

não deve ser definida em termos de culpabilidade e de inocência e que não há nada a ser 

 Este desvio ou a substituição por uma vítima relativamente indiferente e 
                                                           
65Anthony Storr (18 de Maio 1920-1917 Março de 2001) foi um psiquiatra Inglês e psicanalista. 
66Ronald Godfrey Lienhardt (17 de janeiro 1921- 9 de Novembro de 1993) foi antropólogo britânico. 
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sacrificável e, que é colocada no lugar dos próprios membros da tribo, também está 

abundantemente explícito nos contos de fada e nos relatos bíblicos como o de Caim e Abel  

o irmão mata o outro irmão, mas este não dispõe do animal a ser sacrificado contra a 

perpetuação da violência. Por quê? Pergunta-se Girard. É que os irmãos inimigos, tanto no 

Antigo Testamento quanto nos Mitos gregos são alimentados pelo ciúme, pela inveja de não 

possuir o objeto de desejo sacrificável, ou seja, pela privação da vítima sacrificial. (GIRARD, 

2008a, p. 14-15).  

 Então, qual o objetivo da substituição? Enganar a violência, eis a resposta à qual 

chegou Girard. Para exemplificar, ele cita a bênção de Isaac a Jacó 67 dizendo que o texto 

talvez  possua o mito fundador do sistema sacrificial. Na verdade, esta seria a verdadeira 

função de todos os rituais e sacrifícios religiosos. A substituição pressupõe certo 

desconhecimento inicial para eficácia do sacrifício. Esta é a lógica do jogo dialético, ou seja, 

não esquecer o objeto e não torná-lo explícito, mas ele existe. Outro exemplo citado por nosso 

autor é o mito de Ulisses, na história do Ciclope, em Odisseia, onde relata a sabedoria ardilosa 

de Ulisses ao conseguir sair da gruta na qual tinha sido preso.  

 Há, portanto, uma relação entre o livro do Gênesis  que apresenta uma violência 

obscura, velada - e a Odisseia de caráter sacrificial também obscuro. O sacrifício seria, para 

Girard, uma  entre um sacrificador e uma  em outras palavras, entre o 

ser e não ser. Mas para Hubert, Mauss e Leví-Strauss, não é bem assim, pois estes defendem 

que  sacrifício não é   Contudo, Girard classifica-os como os novos românticos 

mentirosos e não os verdadeiros romanescos, para refrescarmos a memória do capítulo 

anterior. 

 Seguindo a argumentação da sua hipótese, Girard afirma que, nos textos bíblicos 

citados anteriormente e no mito de Ulisses, o fato de não mencionarem o aspecto divino do 

sacrifício, se dá porque é preciso que este detalhe fique velado para não perder a função real 

do sacrifício. Aqui avançamos com o tema de certo desconhecimento. Desconhecimento que a 

teologia do sacrifício procura explicitar quando aborda a presença de um Deus que pede 

vítimas para apaziguar sua cólera. O sacrifico é, na verdade, uma alternativa à violência de 

todos contra todos. Assim, Girard pensa com Godrey, Lienhardt e Victor Turner 68 que 

defendem a tese de que a vítima animal ou humana, em algumas tribos, oferecida a todos e 

por todos da sociedade substitui, na verdade, o sangue derramado pela violência recíproca.  

                                                           
67Gn 27,1-40. 
68Victor Witter Turner (28 de maio, 1920 - 18 de dezembro de 1983) foi um britânico antropólogo 

cultural mais conhecido por seu trabalho em símbolos, rituais e ritos de passagem. 
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a comunidade inteira que o sacrifício protege de sua própria violência  (GIRARD, 2008a, p. 

19). Contudo, não será assim para sempre! Esta afirmação será melhor explicitada no terceiro 

capítulo da nossa pesquisa.  

 

2.1.2 Função social e princípio teológico do Sacrifício 

 

 Aqui podemos perceber a teologia social, comunitária, da função do sacrifício. 

Aqui está a matriz do sagrado e da ideia de humanidade, de comunidade. Pois quando o 

caráter social da instituição começa a desaparecer, aparece uma lista enorme de ritos e 

sacrifícios que de alguma forma distanciam, ou fazem perder de vista o real significado do 

mesmo, como sacrifícios pela chuva, pelo bom tempo e, etc. Mas, na verdade, o denominador 

comum da eficácia sacrificial é combater a violência intestina, desavenças, rivalidades, 

ciúmes, disputas, contendas entre os membros da comunidade. Portanto,  sacrifício restaura 

a harmonia da comunidade e reforça a unidade social,  Certo que, quando as 

pessoas se desentendem, os campos também são menos cultivados, com prejuízos para as 

colheitas. (GIRARD, 2008a, p. 20). Radcliffe-Brown fez estudo a partir de certos textos 

chineses chegando à conclusão de que os sacrifícios, as músicas, castigos e leis encontrados 

nestes escritos tinham uma única finalidade, unir os corações e estabelecer a ordem. 

 Há um princípio fundamental que perpassa todos os textos antigos sobre o 

sacrifício ritual na vida dos povos antigos. Contudo este princípio fica mais perceptível nos 

mitos gregos por apresentarem mais exemplos de variações violentas entre animais e seres 

humanos, onde há um sacrifício velado, mesmo explicitamente violento. Onde há um 

sacrifício ritual, institucional, ordenado, disciplinado, imutável. Nas tragédias gregas também 

há notáveis exemplos da presença de sacrifícios na cidade. Dentre os mitos, Girard analisa o 

Mito Medéia que é paralelo no plano do sacrifício humano ao mito de Ajax, no plano do 

sacrifício animal, onde aparece o princípio da substituição do ser humano. Medeia substitui o 

infanticídio como ato religioso. 

 Mas quais os critérios de seleção de qualquer vítima? Qual o critério de seleção 

universal? Qual o critério comum? Pergunta-se Girard. Chegando à conclusão de que há uma 

dupla tarefa: assemelhar-se à substituição e ao mesmo tempo mostrar a distinção. A vítima 

substituta tem que fazer a violência crer que ela é original e não substituta.  

 Então, qual o critério comum dos sacrifícios rituais? Em primeiro lugar, são 

indivíduos muito frágeis em relação com a sociedade, por exemplo, os prisioneiros, escravos, 
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estrangeiros, marginais, idade, sexo e, etc. Em segundo lugar está a figura do rei, por causa da 

sua posição que o isolada dos outros, pode ser sacrificável. O essencial é que a vítima 

substituta está sendo sacrificada em nome de toda a comunidade. Ela canaliza a violência de 

todos para si mesma. Este é o princípio religioso do sacrifício.  

 A verdade sobre a violência é que, caso não seja saciada, ela continuará a se 

acumular até transbordar. O sacrifício, por sua vez, desloca esta violência para uma boa 

direção, canalizando-a para o bem da comunidade. O importante do estudo sobre o sacrifício 

não é mostrar a separação entre vítimas humanas de vítimas animais, mas justamente, mostrar 

a semelhança entre vítimas atuais e vítimas potenciais. Portanto, não há diferença essencial, 

mas acidental, entre o sacrifício humano e animal, essa verdade causa repugnância para os 

ouvidos delicados dos modernos por revelar o desconhecimento extremo da condição e da 

cultura humana. Joseph de Maistre é um exemplo destes que afirmam  ser aplicável o 

sacrifício animal ao sacrifício humano, pois não é possível imolar o homem para salvar o 

 Mas justamente o fato de se separar o sacrifício de humanos e sacrifícios de animais 

e de que uns são adequados e outros não para o sacrifício, sobrevive e perpetua o 

desconhecimento da instituição, ou seja, sua finalidade, que é romper com a escalada da 

violência mortal. 

 

2.1.3 O papel da Vingança nos Sacrifícios 

 

Na temática sobre a vingança, Girard nos revela que a ausência de relação social 

entre a vítima e a comunidade deve estar presente, pois se for uma vítima próxima corre-se o 

risco da vingança por seus pares. Aqui reside um problema seríssimo, segundo Girard, o 

sacrifício é uma faca de dois gumes, pois na vingança a violência maléfica alimenta-se de 

violência mortal.  requer um sacrifício com violência sem risco de  (GIRARD, 

2008a, p. 25). O pensamento moderno, ao excluir ou relegar ao esquecimento o real 

significado dos sacrifícios em rituais religiosos, perpetua o desconhecimento e, rejeitando o 

sacrifício para fora do real, ignora sua própria violência. 

 Temos, portanto, vários tipos de vingança. A vingança de sangue mostra aquilo do 

qual o sacrifício ritual afasta da comunidade. Ela é intolerável! A vingança é o derramamento 

do sangue do criminoso. Entre o ato que a vingança pune e a própria vingança, não há 

diferença.  crime punido pela vingança é considerado como a vingança de um crime 

 A vingança de sangue é um processo infinito, interminável, uma reação em cadeia, 
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que coloca em risco a existência da sociedade e é extremamente proibida.  dever de nunca 

derramar sangue não é diferente do dever de vingar o sangue   (GIRARD, 2008a, 

p. 27). Reforça-se aqui a tese cristã, fundamentada no mandamento de não matar, de que não 

se é a favor da pena de morte em hipótese alguma, antes, é preferível ser morto a matar.  

 O princípio que está por trás e que rege todo o sistema judiciário nas sociedades 

do pós-guerra é aquele que afasta a ameaça de vingança de todos contra todos, canalizando-a 

ao arbítrio de uma autoridade soberana e especializada, sendo a última palavra da vingança. 

Pois há de se fazer a distinção entre vingança pessoal praticada na sociedade primitiva e 

aquela vingança infinita das nossas ditas sociedades modernas que, implicitamente, 

alimentam a vingança de forma pública, civilizada, ordeira, pelo sistema judiciário. Contudo, 

o que Girard defende é que o sacrifício ritual, seja ele em que época for, está muito 

relacionado à convivência pacífica e ordeira no plano social e, que  uma afirmação falsa a 

vingança livre substituir o sistema judiciário na sua  pois,  sacrifício é um 

instrumento de prevenção na luta contra a violência nas  (GIRARD, 2008a, p. 30) 

 A hipótese de Girard sobre os sacrifícios é que eles são uma medida preventiva, 

contrariamente a uma cultura que só se preocupa com a cura das pessoas. O sacrifício mais 

precioso é aquele que tem como intenção o risco da perda da unidade. Tanto é que nas 

sociedades que não possuem sistema judiciário e, por isso, ameaçadas pela vingança, é onde o 

sacrifício e o rito em geral desempenham papel essencial. 

 Com esta hipótese girardiana, isso não quer dizer que o sacrifício substitua o 

sistema judiciário. Primeiro, porque não se pode substituir o que nunca existiu. Segundo, 

porque o sistema é insubstituível quando não há renúncia voluntária e unânime a qualquer 

violência. O problema é quando eu digo que somente pelo sistema judiciário posso controlar o 

perigo da vingança e não reconheço a função do sacrifício, do religioso. Logo, meu sistema 

está fechado, está cego. Devemo-nos perguntar é se as sociedades primitivas sobreviveram à 

escalada de violência, como conseguiram sem um sistema judiciário? A solução está no 

religioso e no sacrifício, ou seja, naquilo que a sociedade moderna exclui ou relega ao plano 

do insignificante. 

 Atenção! Aqui, como no capítulo anterior, aparece o tema da dissimulação do 

problema, pois há um equívoco com ênfase na prevenção que é de domínio religioso. O 

problema é quando acontece o monopólio do emprego da legítima violência na sociedade. 

Será somente o Estado Moderno que possui o monopólio da manipulação da violência? Claro 

que não, segundo nosso autor. Primeiro, porque as sociedades primitivas foram aterrorizadas 
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também pela vingança e, segundo, porque as sociedades primitivas são modelos de 

humanidade para nós. Nesse sentido, diz Girard, que: 

 

A prevenção religiosa pode ter um caráter violento, que a violência e o 
sagrado são inseparáveis, mas que a predominância do preventivo sobre o 
curativo não se verifica apenas na visão religiosa, mas no comportamento e 
na psicologia de alguns povos primitivos.  (GIRARD, 2008a, p. 32-33). 

  

A moralidade por meio dos tabus religiosos (o sangue menstrual recorda o 

derramamento de sangue, por trás das impurezas ditas sexuais, se encontra a violência), 

trazida pela dimensão religiosa da vida, através dos ritos sacrificiais, visa apaziguar a 

violência mortal, na tentativa de controlá-la e evitar que ela se desencadeie. Daí a forte 

relação entre sexualidade e violência. 

 

[...] A sexualidade faz parte da violência sagrada. As interdições sexuais, 
como todas as outras proibições, são sacrificiais: toda sexualidade legítima é 
sacrificial. Isto significa, literalmente, que não existe nem sexualidade 
legítima nem violência legítima entre os membros da comunidade. 
(GIRARD, 2008a, p. 271). 

  

As condutas religiosas e morais visam à não-violência de uma forma imediata na 

vida cotidiana e, muitas vezes, de forma mediada na vida ritual, paradoxalmente, por 

intermédio da própria violência, mas ritualmente.  O sacrifício é ao mesmo tempo um ato 

muito culpável e muito sagrado, uma violência tanto ilegítima quanto legítima para a 

domestificação da violência e da não violência. (GIRARD, 2008a, p. 33). 

 

O religioso coincide certamente com a obscuridade que envolve em 
definitivo todos os recursos do homem contra sua própria violência, sejam 
eles preventivos ou curativos, com o obscurecimento que ganha o sistema 
judiciário quando este substitui o sacrifício. Esta obscuridade não é senão a 
transcendência efetiva da violência santa, legal, legítima, ante a imanência 
da violência culpada e legal. (GIRARD, 2008a, p. 37). 

  

Para Girard a ausência de transcendência, seja religiosa ou humanista, gera uma 

violência ilegítima (masoquismo e sadismo) diante do que seria uma justiça legítima, pois a 

transcendência engana a violência. Por trás da diferença é preciso afirmar a não diferença  

seria o caso aqui de se falar do princípio da diferença? 69 Por trás da violência legítima está 

                                                           
69Faz-se referência à excelente obra didática do filósofo brasileiro, Carlos Roberto Velho Cirne Lima, 

também referido como Carlos Cirne Lima (Porto Alegre, 1931). Filósofo dialético contemporâneo. 
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aquela ilegítima e vice versa, ou seja, aqui está a identidade positiva da vingança, do sacrifício 

e da penalidade judiciária. Assim, sem a perspectiva da dimensão transcendente, tanto a 

vingança, o sacrifício quanto a penalidade jurídica podem recair na mesma violência 

indiferenciada de todos contra todos, numa crise. A crise do sacrifício ou a crise da diferença 

que trataremos a seguir.  

 Antes de concluirmos este tópico sobre o sacrifício no qual vemos a hipótese do 

impedimento da proliferação do ciclo da violência mortal, através do sacrifício de uma vítima 

inocente, sem mancha, sem defeito, sem pecado (deus e homem  pois, somente o homem-

Deus poderia satisfazer plenamente as exigências do plano da criação e da salvação do gênero 

humano) 70, faz-se mister afirmar com Girard, que no ato ritual eficaz, a vítima escolhida 

precisa ser culpada e é preciso excluir da culpa o verdadeiro culpado, pois  enquanto 

culpado que o culpado é  Mas, quais as razões para agir desta forma? É preciso 

fazer do culpado uma vítima. É preciso fazer da vítima um ser diferente e marginal. É o que 

reclama e pede a vingança, obedecendo ao espírito do desejo violento. Imola-se não o 

culpado, mas um dos seus próximos. Pois  impossível não usar de violência quando se quer 

liquidá-la. Justamente, por isto, ela é  (GIRARD, 2008a, p. 39-40). 

 Para o pensamento moderno não se pode rejeitar o princípio de que o pecador 

deve morrer. Antes, seria uma grande injustiça se o princípio da culpabilidade não fosse 

respeitado. O pecador deve morrer! Contudo, Girard rejeita a razão moderna, pois se 

identifica com o princípio de vingança, carregada de futuros perigos. Já o pensamento 

religioso diz que  violência ao violento significa deixar-se contaminar por sua 

 O idêntico (a violência) é eliminado por meio da diferença (do seu contrário = a 

não/violência). Portanto, para nosso autor, a reciprocidade violenta estrutura todo castigo 

legal moderno e, por isso, não se deve esperar do pensamento moderno esclarecimentos que 

nos interessam na tentativa de se chegar à solução sobre como conter o ciclo mimético do 

desejo violento.  

 Girard também fala do tema sobre a impureza ritual que teria como causa a 

violência. A solução encontrada seria o afastar-se da violência contagiosa. Mas como, se o 

desejo é violento? Recorre-se à violência sagrada, contanto, que a vítima seja pura e que não 

tenha participado da disputa maléfica. Aqui, atenção mais uma vez, diz Girard, pois a noção 

______________________________ 
Recebeu, em 1958, seu doutorado em Filosofia pela Universidade de Innsbruck, na Áustria, lecionou 
Filosofia em Viena como professor visitante, e em Porto Alegre como professor titular na 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
e UNISINOS. (CIRNE-LIMA, Dialética para principiantes). 

70Referência à famosa obra de Santo Anselmo, Cur Deus Homo. In: PERCHÈ UN DIO UOMO, 1965. 
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de impureza reificada pode camuflar a verdade sobre a violência. A modernidade costuma 

camuflar ainda mais esta realidade da violência desvinculando o elemento religioso, tratando-

o como futilidade. Já nas sociedades primitivas, mesmo sem sistemas judiciários, praticava-se 

a violência dita essencial, sagrada, com extremo cuidado para não errar nos rituais, pois do 

contrário, não conseguiriam impedir a propagação desencadeada da violência. Evitavam, 

assim, o contágio.  

 O desejo violento, latente no ser humano, como foi explicitado no primeiro 

capítulo, o domina tanto mais ele tenta dominá-lo. A violência brota de dentro para fora do ser 

humano. Jesus já havia dito que é de dentro do ser humano que saem todo tipo de males 

humanos. 71 Ela pode tomar conta do seu ser e tornar-se fatal. É preciso evitar a doença 

evitando o contato com os doentes. 72 Daí nasce a necessidade do poder judiciário, pois o pior 

contágio seria pela ausência desse poder. Contanto, que não se negue que o pensamento 

religioso fornece a matéria prima para o sistema judiciário. É justamente o contrário do que 

pensa o empirismo moderno quando conclui que se deve manter distante das forças do 

sagrado, evitando qualquer contato. Este é, portanto, o grande paradoxo do jogo da violência: 

 a violência apresenta aos homens um semblante terrível; ora ela se mostra sob um 

aspecto pacificador, espalhando a seu redor os benefícios do  O perigo da impureza 

ritual é a contaminação de toda a comunidade. Mas  função do ritual é justamente purificar 

a violência, ou seja, enganá-la e dissipá-la sobre vítimas que não possam ser   

(GIRARD, 2008a, p. 52-53). 

 Para se chegar às conclusões girardiana, sobre tudo o que foi dito até agora, sabe-

se que nosso autor pesquisado mergulhou profundamente no saber revelador da mitologia, das 

tragédias gregas e no saber contido nos rituais e na vida religiosa das comunidades primitivas, 

nas descobertas dos etnólogos.  Temas que vamos aprofundar agora. 

 

2.2 Teoria dos Mitos, das Tragédias e dos Ritos Religiosos 

 

 A pergunta inicial feita por Girard para se chegar à gênese dos mitos e rituais 

religiosos é sobre a fonte da religião primitiva ou de onde nascem os mitos. Girard se 

aproxima da sabedoria universal dos mitos, mas para desmistificá-los, ou seja, dar-lhes uma 

luz para melhor interpretá-los. De antemão, da mesma forma em que refletimos sobre a 

                                                           
71Mt 7, 14-23. 
72Aqui podemos recordar o Humanismo de Girard fazendo o paralelo entre o niilismo e o desejo 

violento, que precisamos reconhecer sua presença e significação para depois livrarmo-nos dele.  
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existência de dois grupos de romancistas  os românticos mentirosos e os verdadeiros 

romanescos - ele adverte que o conhecimento mítico e religioso está relacionado a um tipo de 

saber que o pensamento moderno não é capaz de intuir. É um conhecimento libertador do 

desejo metafísico. Daí as constantes críticas às suas hipóteses pelo fato de não serem passíveis 

de verificação direta e imediata, empiricamente. A prática ritual já é um esforço contínuo de 

se reproduzir e perpetuar a verdade da unanimidade violenta de todos contra todos. Em 

síntese o mito é o fundador das práticas rituais religiosas. 

 Para verificar sua hipótese de que a razão de ser ou o segredo do desconhecimento 

está na própria vítima expiatória, Girard fará uma pesquisa sobre os diferentes rituais e mitos 

afastados entre si não somente pelo conteúdo, mas pelo espaço geográfico. O tema do 

desconhecimento ou desta incapacidade de intuição reforça ainda mais sua teoria, da mesma 

forma como quando argumentava sobre a não aceitação de que não desejamos 

espontaneamente, mas a partir do outro. Estamos em campos distintos do conhecimento, ou 

seja, o conhecimento metafísico leva-nos a compreender que a qualquer momento pode surgir 

uma hipótese que corresponderia satisfatoriamente ao saber científico sobre a questão da 

origem, da natureza e da função dos sacrifícios rituais e do religioso em geral.  

 Sua intuição o leva a desmitificar os mitos de Édipo Rei e de Dionísio, por 

exemplo, para refutar Henri Hubert73 e Marcel Mauss defensores da tese de que o ritual é o 

fundador das práticas rituais religiosas e dos mitos, das tragédias e de outras formas culturais 

da Grécia Antiga. Ao afirmarem  os dois citados pesquisadores - 

é obra dos sacrifícios rituais anteriores, numa contínua repetição que fazem gerar os mitos e 

eles ainda não tinham deuses com quem se comunicar, estariam sacrificando suas vítimas 

 Girard diz também que não se pode deixar contaminar-se pelo 

relativo fracasso das pesquisas de Frazer, Freud ou a de Robertson Smith74 

haver nenhum sentido em se interrogar pela função e a gênese do sacrifício e que a linguagem 

 (GIRARD, 2008a, p. 117-120). 

                                                           
73Henri Hubert (23 de Junho de 1872 - 25 de maio de 1927), foi um arqueólogo e sociólogo de 

religiões comparadas, é mais conhecido por seu trabalho sobre os Celtas e sua colaboração com 
Marcel Mauss e outros membros do Année Sociologique. 

74William Robertson Smith (8 de Novembro de 1846  31 de Março de 1894) orientalista escocês, 
estudioso do Antigo Testamento, professor de teologia e ministro da Igreja Livre da Escócia. Um dos 
editores da Encyclopaedia Britannica. Conhecido pelo seu livro Religião dos semitas, que é 
considerado um texto fundamental no estudo comparativo da religião. 
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 Sem deixar-se desanimar pelas críticas, nosso autor segue sua inspiração 

perguntando-se sobre o que teria atingido tão intensamente os seres humanos para que eles 

matassem seus semelhantes nos rituais expiatórios e, ainda, com a preocupação de se 

transmitir às gerações futuras este importante mecanismo gerador de cultura e de sentido do 

mundo por meio de rituais até mesmo dramáticos? O que aconteceu decisivamente na 

primeira vez?  

 

O pensamento mítico retorna sempre àquilo que se passou na primeira vez, 
ao ato criador, [...] Se o assassinato ocupa lugar tão importante (no ritual) é 
preciso que ele tenha um lugar particularmente importante (no momento 
fundador). (GIRARD, 2008a, p. 120). 

 

2.2.1 Édipo Rei versos Édipo em Colono 

 

 A dimensão histórica e a origem da divindade da vítima expiatória foram 

identificadas por Girard ao começar sua pesquisa pelo o exame das tragédias edipianas e pelo 

mito de Édipo. Principalmente as duas peças trágicas de Sófocles sobre Édipo: Édipo rei, 

onde o herói encarna exclusivamente a violência maléfica e unânime e Édipo em Colono, 

onde o herói aparece com uma luz benéfica, onde o pretenso culpado de parricídio e incesto é 

responsável pela fundação da violência unânime. As duas peças são dois momentos opostos e 

sucessivos na vida de Édipo que nos permitem perceber o processo de sacralização. 

 Outra peça trágica de Sófocles que mostra estes dois momentos opostos e 

sucessivos é a conhecida, As Bacantes, que determina a personalidade dupla de Dionísio  

maléfica e benéfica. Em As Bacantes, Dionísio não desempenha o papel da vítima, mas o 

papel de sacrificador. O que é mais interessante e adorável, para Girard, é observar a 

metamorfose do maléfico ao benéfico, e vice-versa, que a violência realiza no ser mítico ou 

divino. Há um momento na história que Dioniso assume o papel de vítima expiatória e há 

outro momento em que ele é o sacrificador. Da mesma forma, também o rei em diferentes 

momentos, assume os diferentes papéis. O rei divinizado, ou a vítima expiatória, revela as 

diferentes capacidades da violência sagrada de se encarnar, de tomar forma. 

 A vítima expiatória assume, em diferentes momentos, as faces da violência 

sagrada. Ora o deus é morto e esfolado sob a aparência de uma vítima que o substitui, ora este 

mesmo deus se encarna no sacrificador e é ele que esfola a vítima, tornando-se de alguma 

forma nas vítimas. O pensamento religioso em geral concebe em si, todos os participantes do 

jogo da violência, os ativos e os passivos, os duplos, o maléfico e o benéfico. A hipótese de 
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Girard é afirmar que este aspecto da violência assumir ora o papel recíproco, ora unânime e 

fundador, explica o caráter duplo (bom/mau; forte/fraco; grande/pequeno, distante/próximo; 

mais terrível/mais suave dentre todos os deuses, revelam os mitos das sociedades primitivas) 

de qualquer divindade primitiva. Podemos dizer que o ser religioso traz sintetizado em si estes 

dois momentos  o bem e o mal, a guerra e a paz, o sim e o não. Não há divindade antiga que 

não possua uma dupla face.  

 Identificar este jogo completo da violência nas sociedades primitivas é descobrir a 

gênese e a estrutura da existência de todos os seres míticos e sobrenaturais. É compreender 

que a vítima expiatória é composta do duplo monstruoso (da união do maléfico e do 

benéfico). E que há, portanto, uma má violência e uma boa violência. A diferença 

fundamental é quando um ser sobre-humano assume ao mesmo tempo sobre si as duas 

diferenças: boa e má. Não há diferença entre a monstruosidade de Dionísio e a de Édipo. 

Dionísio é ao mesmo tempo deus, homem, touro e Édipo é ao mesmo tempo filho, esposo, 

pai, irmão dos mesmos seres humanos. Ambos os monstros encarnam diferenças criaturais.  

 O pensamento religioso coloca todas as diferenças no mesmo plano, ou seja, 

assimila as diferenças familiares e culturais às diferenças de natureza. É por isso que, na 

mitologia, é preciso renunciar a qualquer tipo de distinção entre monstruosidade física e 

monstruosidade moral. É a mesma monstruosidade de forma diferente. O pensamento 

religioso não faz distinção entre os gêmeos biológicos. Não são diferentes dos gêmeos da 

violência, dos irmãos inimigos. Todos os personagens são duplos, e também são monstros. O 

rei sagrado também é um monstro: é ao mesmo tempo deus, homem e animal selvagem. Daí, 

temos a passagem do duplo monstruoso à unanimidade fundadora. Monstruosidade moral e 

monstruosidade física se confundem e se misturam. O mais sábio e o mais louco, o mais cego 

e o mais lúcido. Não podemos esquecer que por trás de um dos irmãos acusado de monstro há 

o outro irmão dissimulado (GIRARD, 2008a, p. 317). 

 Girard cita o culto aos ancestrais e o culto aos mortos como formas religiosas que 

confirmam a hipótese da violência ora dupla, ora unânime e fundadora. Há na morte a morte, 

mas há também a vida. Há também na vida a morte. A morte pode aparecer como a 

verdadeira divindade ou a verdadeira vida, como o lugar onde o mais benéfico e o mais 

maléfico se reúnem. Os mortos substituem os deuses em algumas culturas religiosas. Esse 

aspecto do duplo monstruoso está sempre presente na origem do culto. O culto dos mortos é 

uma interpretação particular do jogo da violência, enquanto determinante do destino da 

comunidade (GIRARD, 2008a, p. 321). 
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 Portanto, Girard vai afirmar nesta segunda obra da sua trilogia que o tema da 

violência e o sagrado resumem todos os temas abordados por ele. Mas há sempre uma única 

palavra para se referir às duas faces do sagrado, a saber, o rei ou o sacrifício.  

 

Mau quando estava no interior da comunidade, novamente sagrado e bom 
quando passa para o exterior, depois de expulso. Identificar a violência 
fundadora é compreender que o sagrado reúne todos os contrários. Ora a 
violência refaz a unanimidade para salvar os homens e edificar a cultura, ora 
ela esforça-se por destruir o que havia edificado. Os homens não adoram a 

cultura contemporânea, mas adoram a violência porque esta lhes confere a 
única paz da qual um dia usufruíram (GIRARD, 2008a, p. 322 - 323). 

 

2.2.2 Violência e Não-Violência 

  

 Adorar a não violência esconde o medo da violência. Adorar a violência visa-se a 

não violência. A não violência é um dom gratuito da violência. A vítima expiatória ou a 

violência fundadora é o que os homens podem fazer de melhor na ordem da não violência, 

afirma Girard. Mas a nosso ver, torna-se muito difícil de engolir esta verdade girardiana de 

que o princípio da unidade social não está na vontade humana, mas na violência fundadora.  

 Diz Girard que o pensamento moderno engana-se ao pensar que a unidade social 

ou a origem da sociedade tem como princípio um contrato social, enraizado pela razão, no 

bom senso, na benevolência mútua.75 O pensamento moderno é incapaz de identificar a 

essência do religioso e a sua função real para o mundo. Esta forma de pensar ignora a 

natureza e a razão de ser do pensamento religioso, fundador de cultura e civilização, porque 

ignora até mesmo sua existência. O mais interessante de tudo é que esta incapacidade é de 

ordem mítica. Quanto mais se nega a dimensão religiosa da violência, tanto mais se afasta da 

verdade ameaçadora para qualquer sociedade humana. Interessante é que este 

desconhecimento que se refere à violência está presente tanto no pensamento moderno quanto 

no pensamento religioso. 

 O pensamento religioso, mesmo sem o saber, possui elementos reais de um 

conhecimento sobre a violência, que escapa ao pensamento moderno. O pensamento religioso 

instrui os homens no que deve ser feito e o que não deve ser feito para evitar o retorno da 

violência destruidora. Quando o ser humano negligencia os rituais, transgride as interdições e 

proibições, está provocando a violência transcendente para que desça entre eles como uma 
                                                           
75  é de todo contrário à ideia do contrato social, muito popular entre os filósofos do século 

 Diz: (ANDRADE, René Girard: um retrato intelectual, p. 207). 
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tentação demoníaca, como um desejo mimético, a ponto de destruir uns aos outros, física e 

espiritualmente, até o fim de tudo e de todos. A menos que volte a usar o mecanismo religioso 

da vítima expiatória. 

 As sociedades ocidentais e o pensamento moderno, em razão de suas dimensões 

consideráveis e de sua superior organização, parecem escapar da lei do retorno automático da 

violência. Imaginam que esta lei não exista e que nunca existiu. Imaginam que esta história de 

cólera divina é coisa de criança ou de quem não tem o que fazer da vida, a não ser amedrontar 

 é que o pensamento mítico e 

religioso atribui uma potência superior ao homem. O retorno da violência nas relações 

humanas não tem nada de imaginário. O retorno da violência de todos contra todos nas 

sociedades ocidentais foi bastante adiada, por razões desconhecidas por nós, diz Girard.  

 Contudo, afirma Girard que a história contemporânea está descobrindo esta lei. 

Há uma identidade entre sagrado e violência, quer queiramos ou não. Ela explica a unidade na 

vítima sacrificial do maléfico/benéfico; do sangue geral/sangue menstrual; tragédia 

grega/Totem e Tabu, de Freud.   

 Portanto, a hipótese de Girard pretende mostrar a identidade entre a violência e o 

sagrado. Desvendar o enigma do sagrado. Contudo, é bom lembrar que, como alguns podem 

pensar, Girard nunca fez apologia da violência, antes, pelo contrário, aproxima-se muito mais 

à posição cristã da comunidade joanina 76 de um conhecimento relacionado ao amor oblativo 

que de uma postura revolucionária aos moldes socialistas e marxistas. Todo aquele que 

manipula a violência corre o risco de ser manipulado por ela. Em qualquer acidente a 

violência sagrada pode manipular seus manipuladores. A violência pode ser tentada, 

desencadeada. Assim que o sagrado/violência insinua-se dentro da comunidade, aparece o 

esquema da vítima expiatória. O caminho do meio entre a violência coletiva espontânea e o 

equivale a penetrar mais profundamente na inteligência da violência fundadora, do sacrifício 

ritual e da relação  (GIRARD, 2008a, p. 327). 

 Girard vai dizer que a humanidade continua desconhecendo o domínio que a 

violência exerce sobre as sociedades humanas e, que por isso, repugna tanto aceitarmos a 

simetria da violência e o sagrado. 77 Mas como a humanidade enfrenta a problemática tão 

                                                           
76I Jo 4,7-16. 
77Recordamos aqui que a gestação das obras de Girard foi profundamente marcada pelo pano de fundo 

da possível autodestruição planetária, desencadeada pelo desenvolvimento da tecnologia neclear, da 
violência de todos contra todos.  
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antiga e tão nova da violência? Para ele, é importante saber que na língua grega há termos que 

manifestam o princípio da não diferença entre a violência e o sagrado. A linguagem primitiva 

une estas duas realidades. Enquanto que a modernidade tende a dissociar. E, para tentar 

apagar nos termos sagrado/violência, apagar a dualidade, recorre-se à negação dos dois 

contrários que a evolução histórica vai enfraquecendo. Este tema da linguagem será ainda 

analisado na nossa pesquisa para fundamentarmos a defesa girardiana diante das críticas 

levantadas à sua teoria.  

 Outra solução seria traduzir sagrado como força divina. Mas não só isso, pois há o 

outro lado sempre. Depende do anglo de vista que a pessoa está localizada. Tem gente que 

não consegue ouvir falar da união entre benéfico e maléfico no seio da violência sagrada. 

ocorrer uma guerra santa, de uma guerra ser divina não é tão desprovido de significações 

como  (GIRARD, 2008a, p. 330). 

 Assim, a verdade sobre a violência e o sagrado vai tornando-se inacessível. Nesta 

sua obra e, mais especificamente no capítulo dez, Girard afirma de modo cada vez mais claro 

e incisivo, a relação profunda entre violência e sagrado, baseada em sua tese do mecanismo 

da vítima expiatória. Reforça a teoria do sacrifício dos primeiros capítulos. 

 Como já foi dito que o sacrifício não é uma oferenda à divindade para alimentá-la, 

esta é uma visão mítica, para nosso autor, o discurso religioso é o mais próximo da verdade 

do que tudo o que os pesquisadores modernos tentaram colocar em seu lugar.  

 

Assim como o corpo humano é uma máquina para transformar o alimento 
em carne e sangue, a unanimidade fundadora transforma a violência 
maléfica em estabilidade e fecundidade. Esta unanimidade fundadora põe em 
funcionamento em contínua repetição a máquina do sacrifício ritual 
(GIRARD, 2008a, p. 332). 

 

 O sacrifício bem sucedido impede a violência de tornar-se imanente e recíproca, 

ou seja, reforça a violência enquanto exterior, transcendente e benéfica. As relações humanas 

são protegidas da violência pelo discurso religioso sobre a finalidade do sacrifício. O deus 

violência precisa ser alimentado, mas de forma ritual, pelo sacrifício. Os povos primitivos 

viviam no sagrado. Acreditavam ser os únicos a emergir do sagrado, os únicos a seguirem as 

regras, ditadas pelo sagrado mesmo, que os mantêm fora do sagrado. 

 Girard cita Heidegger fazendo um paralelo com a relação entre a existência e o 

ser, ao afirmar que a existência humana é governada a todo o momento pelo sagrado, 
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sagrado sem ser devorada por ele, mas também não deve se afastar demais da ameaça 

benévola, ou perderia os efei (GIRARD, 2008a, p. 335). 

 O rito sacrificial baseia-se, portanto, segundo Girard, em duas substituições. A 

que substitui todos os membros da comunidade por uma única vítima, fornecida pela 

violência fundadora.  A que substitui a vítima expiatória (que fazia parte da comunidade) 

por uma vítima sacrificial (que não pertence à comunidade), de cunho propriamente ritual. 

 Pergunta Girard: porque o sacrifício poupa sistematicamente as vítimas mais 

apropriadas, semelhantes à vítima original, poupa os outros membros da comunidade? Para 

responder a esta pergunta ele mostra a diferente função entre a vítima originária e as vítimas 

rituais. A não pertença à comunidade ou a distância entre a vítima ritual e à comunidade é de 

fundamental importância, pois do contrário desencadearia a violência ao invés de encadeá-la. 

Iniciaria uma nova crise sacrificial ou crise da diferença.  

 O que chama a atenção na função da vítima ritual, para nosso autor, é que ela 

pertence ao sagrado, é o próprio sagrado que se deixa expulsar e se expulsa em sua pessoa.  

 

Portanto, aqueles que fazem parte da comunidade são, em princípio, os 
menos aptos para representar a vítima expiatória. Explica-se assim que as 
vítimas rituais sejam escolhidas fora da comunidade, entre os seres que são 
normalmente impregnados de sagrado, pois o sagrado é sua moradia normal, 
animais, estrangeiros, etc. (GIRARD, 2008a, p. 337). 

 

 O que é importante, para concluir, é afirmar que a vítima expiatória coincide com 

o duplo monstruoso. Ela tomou sobre si todas as diferenças entre o dentro e o fora da 

comunidade. Ela constitui, entre a comunidade e o sagrado, tanto um traço de união quanto de 

separação. Pertence ao mesmo tempo ao sagrado e à comunidade. O pensamento religioso 

procura reproduzir a violência fundadora de maneira tão exata quanto possível. O modelo que 

imita é transfigurado pela experiência do duplo monstruoso. E o desconhecimento do 

pensamento religioso coincide exatamente com a proteção bastante real conferida às 

sociedades pelo sacrifício ritual e pelo religioso em geral. 

 Há, portanto, uma origem real que os mitos não param de rememorar e 

comemorar e que produziu nos seres humanos uma impressão estranha, forte, que sempre 

acabam esquecendo-a. A religião primitiva e a cultura subsequente são as instituições de 

perpetuação desta impressão. Diz Girard que é de se estranhar que as comemorações rituais, 

na maioria dos casos, sejam em torno de uma morte, de um assassinato original. E que o 
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religioso possui como objeto o mecanismo da vítima expiatória, cuja função é perpetuar ou 

renovar os efeitos deste mecanismo, ou seja, manter a violência sobre controle, fora do 

convívio social (GIRARD, 2008a, p. 121). 

 

2.2.3 A crise sacrificial ou crise das diferenças, o igualitarismo, a uniformidade. 

 

 Como dissemos anteriormente, o tema do sacrifício perpassa toda a obra de 

Girard. Existem alguns critérios para o correto e eficaz funcionamento do sacrifício nas 

diferentes tribos e povos pesquisados. Podemos citar a necessidade da aparência cada vez 

mais próxima entre a vítima animal e os seres humanos, como também, a substituição de uma 

pela a outra. O problema é quando acontece a ruptura, por excesso ou insuficiência, entre 

vítima e seres humanos, gerando mais violência em cadeia. Daí textos literários, adaptações 

trágicas e mitos gregos como o de Hércules, de Eurípedes, serviram de objeto de comparação 

para se perceber os motivos do fracasso de um sacrifício ou a violência que termina mal. 

 O problema é quando o sacrifício não é mais capaz de cumprir sua tarefa, quando 

ele acaba mal. É quando as criaturas que deveriam ser protegidas pelo sacrifício tornam-se 

vítimas da violência mortal. Quando se dá a perda do sacrifício ou quando ele não gera a 

ordem e a paz. Dá-se a perda da diferença entre os dois tipos de violência: impura e 

purificadora. Portanto, isso acontece quando não há mais diferença entre a vítima e os seres 

humanos que elas deveriam substituir como semelhante e não como igual. 

 

A crise sacrificial é definida como crise das diferenças, ou seja, da ordem 
cultural em seu conjunto. De fato, esta ordem cultural não é senão um 
sistema organizado de diferenças; são desvios diferenciais que dão aos 

tuem uns em relação 
aos outros (GIRARD, 2008a, p. 67). 

 

 Esta crise do sacrifício é, segundo Girard, a decomposição da dimensão religiosa 

que, por sua vez, ameaça a ordem cultural. Quando não há mais purificação possível, quando 

não há mais o bode expiatório, a violência recíproca alastra-se por toda a comunidade humana 

e, diríamos, por todo o universo. A crise sacrifical provoca o progresso da violência, o 

desequilíbrio e a desarmonia entre os povos.  

 Nosso autor nos quer fazer intuir a profunda relação existente entre a crise das 

diferenças e o desejo mimético, a relação entre desejo mimético e desejo triangular, como 

vimos em todo seu desdobramento no primeiro capítulo. A violência recíproca está 
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relacionada à violência sacrificial e a origem de ambas é mimética. Aqui está a origem da 

violência tanto benéfica quanto maléfica. A mediação dupla da crise da diferença conduz a 

humanidade ao caos, à barbárie, e o mecanismo sacrificial, mesmo sendo violento, conduz à 

paz, à ordem, ao sagrado. Enquanto que os mentirosos românticos defendem que a origem do 

desejo está na autonomia do sujeito, a verdade romanesca nos garante que não, ao defender 

sua origem no mimetismo. É assim que, Violência e o Sagrado é uma continuidade da 

temática de Mentira Romântica e Verdade Romanesca.   

 Aqui se faz alusão à postura crítica contundente de Girard à modernidade  

especificamente a Freud - que nega o papel fundamental da dimensão religiosa na vida 

humana. O princípio que não pode e não deve ser abalado é o da diferença cultural. As 

diferenças não são como afirmam os modernos que aspiram pela igualdade entre os seres 

ecimento das 

diferenças que provoca a rivalidade demente, a luta extrema entre os homens de uma mesma 

diferença é a fonte de toda ordem, pois só na medida em que umas coisas se diferenciam das 

outras é que a sociedade pode manter a ordem necessária para sua estabilidade.  

 Como vimos no capítulo anterior, que a rivalidade aumenta na medida em que o 

eu e o outro estão mais próximos, mais iguais, sem diferenças, são o mesmo, aqui também 

vemos a ordem, a paz e a fecundidade serem abaladas. Portanto, Girard, na verdade está 

interessado em defender o princípio fundador de qualquer ordem natural e cultural. É o que 

ele nos diz: 

 

A diferença é o princípio de qualquer ordem natural e cultural. É o que 
permite que os seres situem-se uns em relação aos outros e que as coisas 
tenham um sentido no seio de um todo organizado e hierarquizado. É ele que 
constitui os objetos e os valores que os homens transformam, trocam e 
manipulam. A metáfora da corda musical define esta ordem como uma 
estrutura, no sentido moderno do termo, um sistema de afastamentos 
diferenciais, subitamente desarranjado quando a violência recíproca instala-
se na comunidade. A crise das diferenças é designada ora como 
enfraquecimento, ora como ocultação da diferença. [...] A perda da 
diferença, como na tragédia grega e na religião primitiva, causa a confusão 
violenta. A violência indiferenciada priva o ser humano de qualquer 
distinção, de qualquer identidade. Tudo se encontra em mera oposição 
(GIRARD, 2008a, p. 69-70). 

 

 Tendo analisado as pesquisas feitas pela literatura do etnólogo Jules Henry, Girard 

chega à conclusão de que se a ordem cultural se decompõe na violência de todos contra todos 
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e, se ela favorece a difusão da violência, deve ser possível apreender esta realidade através de 

na medida 

em que nós modernos entramos em contato com estas literaturas, as sociedades primitivas 

desaparecem, mas este próprio desaparecimento poderia produzir-se pelo menos em certos 

 

 Portanto, o que Girard quer defender é que estas literaturas foram já tentativas de 

seus autores de se expressar uma realidade anterior à sua, de forma que se perpetuasse na vida 

real dos ouvintes e leitores duas possiblidades, ou seja, uma a de se captar a verdade 

romanesca e, outra a de se cair na falsa ilusão de uma visão romântica e mentirosa da mesma 

realidade. Citamos um longo trecho no qual Girard comenta sobre as interessantes pesquisas 

feitas por Henry, no Brasil:  

 

Jules Henry via como causa da pobreza extrema de tribos indígenas no sul 
do Brasil a vingança de sangue entre parentes próximos. Descrevendo os 
efeitos desta violência recíproca, o etnólogo apelou instintivamente às 

-se, 
secionando a sociedade como um machado terrível, dizimando-a como se 
fosse uma epidemia de peste. [...] Encontram-se aqui, sem dúvida, todos os 
sintomas que procuramos reunir no conceito de crise sacrificial ou crise das 
diferenças. [...] Ao mesmo tempo em que constitui a degradação de um 
sistema mais estável, a vendeta caingangue retém algo de sacrificial. 
Representa um esforço cada vez mais violento, e, portanto, cada vez mais 

paz relativa deve ser concebida como a contrapartida e a outra face da 
violência, que triunfa em um espaço situado mais além, ou seja, entre os 
grupos. Enquanto não ultrapassa certo limite, a violência garante um círculo 
interior de não violência, indispensável ao cumprimento das funções sociais 
essenciais, ou seja, à sobrevivência da sociedade. No entanto, chega 
inevitavelmente um momento em que o próprio grupo elementar é 
contaminado. Uma vez instalados na reserva, os membros de um mesmo 
grupo tendem a voltarem-se uns contra os outros; não conseguem mais 

ameaça para a sociedade, ameaça cujo princípio não está ligado de forma 
alguma à pressão de uma cultura dominante ou a qualquer outro tipo de 
pressão exterior. Este princípio é interno. [...] É possível imaginar que no 
decorrer da história humana numerosas comunidades tenham sucumbido 
unicamente à sua própria violência, desaparecendo sem deixar o menor 
traço. [...] As conclusões do etnólogo devem ser aplicadas a muitos grupos 
humanos a respeito dos quais nada é possível saber. (GIRARD, 2008a, p. 72-
74). 

 

 A hipótese levantada por Girard é que há uma jogada de mestre, uma lógica 

interna que podemos intuir sobre a violência. A violência possui em si mesma um caráter 

duplo, a saber, maléfico e benéfico. Ela possui uma força extraordinária de vitalidade. É força 
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motriz destas duas realidades. Esta força da violência é mais perceptível quanto maior for o 

número dos contaminados por ela.  

 O próprio Girard chega a afirmar que sua hipótese é a primeira tentativa de 

explicação deste caráter duplo da violência. A religião primitiva foi fundada sobre esta dupla 

face da violência.  

 

A hipótese da violência, ora recíproca, ora unânime e fundadora é a primeira 
a explicar realmente o caráter duplo de qualquer divindade primitiva, da 
união do maléfico e do benéfico que caracteriza todas as entidades 
mitológicas em todas as sociedades humanas (GIRARD, 2008a, p. 314). 

 

 Contudo, ainda se pergunta Girard: Qual é a unidade de todos os rituais, de toda a 

cultura humana em sua totalidade, religiosa e antirreligiosa? Chega à conclusão de que esta 

unidade está no mecanismo da vítima expiatória sempre em operação porque desconhecido. É 

justamente este detalhe que garante, espontaneamente, a unanimidade da comunidade contra a 

vítima expiatória.  

 Girard constata que não é difícil ligar o canibalismo praticado pelos índios 

tupinambás da costa noroeste do Brasil a uma teoria geral do rito baseado na vítima 

expiatória. Por conseguinte, a hipótese girardiana sobre a vítima expiatória fundamenta todas 

as formas religiosas. Tanto é que antes de concluir suas pesquisas, o autor faz questão de não 

deixar nenhuma categoria ritual de fora. O modelo de toda fixação e de toda estabilização 

cultural é a unanimidade violenta contra a vítima expiatória e em torno dela.  

 Ela também fundamenta os rituais antigos de passagem que se referem à mudança 

de status, à iniciação de introdução numa comunidade. Esta mudança de status é caracterizada 

por dois momentos: a perda do que antes possuía e o ganho de um novo status. Há sempre 

perdas e ganhos na vida. Um d

toda violência provoca uma perda de diferença, toda perda de diferença, reciprocamente, 

provoca uma violência (GIRARD, 2008a, p. 353). A menor 

perda de diferença, por mais localizada que seja, pode fazer com que toda a comunidade 

universal, por meio da crise sacrificial e por seu intermédio que, outrora, a comunidade 

encont  (GIRARD, 2008a, p. 355). 

 A prova de que tudo é modelado a partir da crise e de sua resolução violenta, o 

fim da crise, o retorno à ordem, é que com os ritos, as cerimônias sempre estão presentes e 
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reproduzem a unanimidade realizada contra a vítima expiatória. Estas cerimônias são o ponto 

culminante de todo o processo.  

 Aqui Girard retorna ao tema da katharsis na concepção das tragédias gregas. As 

tragédias vêm das formas míticas e rituais. Segundo Aristóteles a tragédia pode e deve 

preencher ao menos alguma das funções reservadas ao ritual em um universo onde este 

desapareceu. O drama trágico surge em substituição aos mitos e ritos religiosos. E segundo 

Victor Turner, etnólogo, Girard diz que ele descreve no rito sacrifical um drama, uma espécie 

de obra de arte. 

 Na obra Poética, de Aristóteles percebe-se um deslocamento sacrificial como em 

todas as outras obras. Tudo gira em torno da violência fundadora. Para Girard, a obra é um 

verdadeiro manual de sacrifícios. Aristóteles afirma que somente a violência entre próximos é 

apropriada à ação trágica. A tragédia, diz Girard, seria o equivalente dos verdadeiros ritos, por 

ter resvalado no abismo onde as diferenças se dissolvem, guardando as marcas desta prova.  

 Girard faz uma análise sobre a diferença entre o pensamento de Aristóteles e 

Platão, no que se refere à significação das crises trágicas. Para nosso autor, Platão é o que está 

mais próximo da crise, no tempo e em espírito. O que é reafirmado na tragédia, segundo 

Platão, é o abalo das diferenças, a reciprocidade trágica. Ela reforça e consolida todas as 

diferenças, tampando todos os interstícios por onde a violência e o sagrado poderiam 

ressurgir.  

 A hipótese da violência fundadora estende-se pouco a pouco a todas as formas 

mitológicas e rituais, como também a todo o sistema moderno do judiciário conhecido até 

hoje. Onde não existiu a imolação ritual ou não mais existe sempre existiram outras 

instituições que a substituem e que permanecem ligadas à violência fundadora. Há uma 

profunda correlação entre a eliminação da imolação ritual e o estabelecimento de um sistema 

judiciário, pois este decorre do primeiro. A tese de Girard estaria comprometida, diz ele, se 

não pudéssemos demonstrar que também o sistema penal retira sua origem da violência 

fundadora. Na pena de morte o executado exerce uma verdadeira função religiosa de ser o 

sacrifício.  

 Girard dá um último exemplo para demonstrar a unidade de todos os ritos 

sacrificiais e, por sua vez, a perfeita continuidade entre estes ritos e as instituições 

aparentemente alheias a eles. Nosso autor analisa, como no primeiro capítulo, o exemplo da 

monarquia. O rito do sacrifício aqui também é central e fundamental, que deve ser colocado 

em primeiro lugar e em torno dele tudo deve ser interpretado.  
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 O sacrifício da vítima expiatória é o mecanismo formidável de toda unificação 

cultural, o fundamento de todos os ritos e de todo o religioso. Esta vítima expiatória é 

percebida como divina, real e soberana. Todos os termos para designá-la  rei, soberano, 

divindades, bode expiatório  são apenas metáforas do mecanismo da unanimidade 

fundadora. A principal função da vítima expiatória é restaurar e fixar a diferença no interior 

dos ritos, sempre presente desde a origem.  

 A conclusão de Girard é a de que chega o momento em que estamos lidando com 

duas instituições aparentemente estranhas uma à outra. O próprio princípio do saber ocidental, 

o status imprescindível das diferenças, proíbe que reconheçamos a identidade. Esta interdição 

é tão formal que fará com que o presente esforço para revelar a origem comum de todos os 

ritos seja considerado fantasia e subjetivo (GIRARD, 2008a, p. 381). 

 Portanto, todo ritual religioso provém da vítima expiatória, e as grandes 

instituições humanas, religiosas e profanas, provém do rito. Isto já foi constatado a respeito do 

poder político, do poder judiciário, da arte de curar, do teatro, da filosofia, da própria 

antropologia. A vítima expiatória, mãe do rito, aparece como a educadora por excelência da 

humanidade, no sentido etnológico de educação. O rito faz sair pouco a pouco os homens do 

sagrado. Permite que eles escapem de sua violência, afasta-os dela (GIRARD, 2008a, p. 384-

384). 

 Analisando os textos das tragédias gregas, Girard, chega à conclusão de que elas 

poderiam ajudar os modernos na compreensão sobre o porquê da crise sacrificial e todos os 

problemas da religião primitiva, pois esta nasceu necessariamente com um único objetivo: 

  

 

2.2.4 O Temor aos Gêmeos e aos Irmãos inimigos 

 

  O temor aos gêmeos em muitas sociedades primitivas, expressa o temor da 

relação entre violência e indiferenciação. No que se refere ao princípio da diferença que deve 

ser mantido, o tema sobre os gêmeos ou do duplo monstruoso, nos povos primitivos e, 

consequentemente, na mitologia e nas tragédias gregas, sempre foi marcado pelo medo e pelo 

m anunciar o perigo maior de qualquer sociedade primitiva, a 

 sobre o tema dos 

gêmeos:  
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 [...] Os gêmeos ameaçam provocar temíveis epidemias, doenças que 
provocam a esterilidade das mulheres e dos animais. É mencionada, de 
forma mais significativa, a discórdia entre os próximos, a desgraça fatal do 
ritual e a transgressão das proibições; em outros termos, a crise sacrificial. 
[...] A crise sacrificial é compreendida como uma ofensa geral da violência 
contra a comunidade, ofensa anunciada pelo nascimento de gêmeos 
(GIRARD, 2008a, p. 79). 

 

 Outro tema relevante para nossa pesquisa refere-se aos irmãos inimigos. Na 

verdade tende-se a acreditar que as relações fraternas são ou deveriam ser marcadas por uma 

afetuosa unidade. Contudo, segundo Girard, os exemplos mitológicos, literários e históricos 

que ocorrem são sempre conflituosos: Caim e Abel, Esaú e Jacó, Etéocles e Polinice, Rômulo 

e Remo, Ricardo Coração de Leão e João sem Terra, e etc. Mesmo que seja um tema menos 

contagioso, no que se refere à violência maléfica, continua sendo um tema sobre a violência 

do desejo.  

 

O parentesco próximo não possui especificidade alguma, pois simboliza a 
dissolução da diferença familiar; em outras palavras, ele des-simboliza. Ele 
acaba por identificar-se a uma simetria conflitual dificilmente visível no 
mito, apesar de sempre estar subjacente a todos os temas, e que, ao contrário, 
é fortemente ressaltada na tragédia, que tende a reencontrar a indiferenciação 
violenta sobre temas míticos que necessariamente irão traí-la, nem que seja 
pelo fato de representa-la (GIRARD, 2008a, p. 84).78 

  

Portanto, conflito fraterno ou fobia por causa dos gêmeos são dois temas em um 

só. Mas há uma diferença fundamental entre ambos, segundo Girard. Os gêmeos são somente 

representações da simetria conflitual e da identidade que caracterizam a crise sacrificial. O 

medo dos gêmeos é sem sombra de dúvidas mítico, coisa que não ocorre no que se refere à 

rivalidade entre os irmãos. Aqui não se diz tanto de uma dessimbolização puramente 

simbólica, mas produz a verdadeira crise sacrificial.  

 A linguagem da mitologia cai sempre no perigo de se evidenciar a crise sacrificial 

em seu aspecto monstruoso. Já a linguagem trágica é ameaçada pelo mito. Enquanto que o 

mito mascara a crise sacrificial tornando até mais difícil decifrar os traços da crise, a tragédia 

                                                           
78Aqui gostaria de fazer referência a Hannah Arendt (1958, p. 71) sobre como ela entende o papel das 

diferenças na condição de continuidade existencial de um mundo comum, pacífico e harmônico para 
todos. Na obra, A Condição Humana, no capítulo sobre Os domínios público e privado , diz que 
mesmo nas diferenças, por exemplo, de posição social, todos devem estar interessados no mesmo 
objeto. E quando não mais há a distinção, ou seja, quando se instala a indiferenciação, não se pode 
evitar a destruição deste mundo comum. Segundo Arendt, não deixa de ter sido alimentada antes 
pela destruição da pluralidade humana.  mundo comum acaba quando é visto somente sob um 
aspecto e só se lhe permite apresentar-se em uma única  
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já tende a dissolver o mito em sua violência original por meio de uma leitura radicalmente 

simétrica do próprio mito, diz Girard. A tragédia possui ligação intrínseca com a violência, 

  

 A tese girardiana chega à conclusão de que o processo de indiferenciação violenta 

deve se inverter para dar lugar ao processo de paz entre as diferenças, ou seja, através da 

elaboração mítica e a elaboração mítica inverte-se mais uma vez na inspiração trágica. 

Podemos nos perguntar com o autor: Qual a conclusão da crise sacrificial? É preciso que 

mecanismo autorregulado intervenha antes de que 

continuidade das sociedades que está sendo colocada em cheque.  

 Vimos que este mecanismo se fará presente quando se retoma a importância e a 

necessidade dos sacrifícios rituais, religiosamente observados. Contudo, por falar no mito de 

Édipo, Girard não poderia deixar de nos brindar com sua crítica ferrenha à famosa psicanálise 

de Freud, no que se refere ao complexo de Édipo. Não esquecendo sua crítica ao 

estruturalismo de Lévi-Strauss e às contradições de Jacques Lacan. É preciso conhecer melhor 

Freud etnólogo em detrimento do Freud psicanalista para saber o motivo pelo qual este grande 

pensador se ausentou de falar sobre a importância do desejo mimético na vida humana. É 

possível vislumbrar uma nova ética do entendimento humano à luz da teoria mimética de 

Girard.79 

 

2.3 Freud, Mimetismo do Desejo e Complexo de Édipo. 

  

A crítica literária moderna afasta-se da tragédia e ao fazer isto ela condena-se a 

desconhecer o motivo da dissolução das diferenças. Como vimos no tópico anterior, a 

inspiração trágica corrói e dissolve as diferenças na reciprocidade conflitual. 

 Girard dirige-se agora, com sua crítica, à ciência psicológica  psicanálise - que 

falseia a leitura da peça trágica de Édipo Rei. Faz-se a leitura de que em Édipo há uma dupla 

característica em seu caráter: primeiramente generoso e sereno e, impulsivamente, desponta 

uma disposição para a cólera. A fraqueza humilhante de Édipo é justamente esta disposição 

para o ódio, para a violência. Sem esta fraqueza fatal não haveria herói trágico. 

                                                           
79Conferir na apresentação que o antropólogo e sociólogo, Prof. Edgard de Assis Carvalho, faz do 

livro, A Violência e o Sagrado, sua posição em relação à pessoa e à teoria de René Girard (2008a, 
p.7-10). Tradução brasileira pela Paz e Terra. 
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 Édipo faz um histórico da origem de sua cólera e as ocasiões de surto de cólera, 

como quando golpeou um velho desconhecido que bloqueava sua passagem. Então, pergunta-

se René: Será que os surtos de cólera de Édipo podem caracterizar o papel diferencial de seu 

caráter? A cólera está sempre presente no mito. A cólera sempre presente que fez o pai de 

Édipo decidir em se desfazer do próprio filho. Contudo, na tragédia, Édipo não é o único a 

possuir a cólera. Não haveria debate trágico se os protagonistas não tivessem a cólera. 

Segundo Girard há uma cólera primeira e uma cólera segunda. A do herói e a dos outros 

protagonistas. Mas a cólera de Édipo nunca é determinada por uma cólera originária. Sabe-se 

que o mito é quem trabalha com a origem da violência colérica. 

 Na peça, entre os personagens, há uma alternância entre serenidade e cólera. A 

diferença entre Édipo e os demais protagonistas é que ele é sempre o primeiro a entrar no jogo 

da alternância. Percebe-se a verdadeira simetria entre as personagens, mesmo que não seja 

simultânea. Todos estão diante do objeto que é o conflito trágico, identificado pela peste. 

 

Todos, no início, acreditam ser capazes de dominar a violência, mas é a 
violência que domina sucessivamente cada um dos personagens, inserindo-
os contra sua vontade em um jogo  o da reciprocidade violenta  do qual 
eles sempre pensam poder escapar por considerarem como permanente e 
essencial uma exterioridade que é acidental e temporária (GIRARD, 2008a, 
p. 93). 

 

 Os três protagonistas, do triângulo amoroso, (Édipo, Creonte, Tirésias) 

consideram-se superiores ao conflito. Acreditam estar de fora como observador neutro, árbitro 

imparcial, juiz soberano. Mas a qualquer momento entram em fúria. A força que os levou para 

dentro do conflito foi esta ilusão de superioridade. Diferenças ilusórias. A passagem da 

serenidade à cólera deve-se à mesma necessidade presente em cada um dos protagonistas, a 

um caráter presente em todos. Este aspecto é característico do contexto trágico.  

 O que afirma nosso autor criticando a psicanálise é que não tem nada a ver com 

uma interpretação psicológica dos protagonistas. O que identifica cada um deles é a 

identidade de uma mesma violência. Todos são iguais neste quesito. Quando na cena surge o 

profeta, ou seja, o que possui a verdade pronta, triunfa então a diferença. Mas logo depois a 

diferença se apaga, desaparece e, então, volta o conflito recíproco da violência.  

 Tirésias acusa Édipo de parricídio e incesto. Esta acusação nada mais é que o 

encadeamento das represálias, da troca hostil do debate trágico. É Édipo quem primeiro acusa 

Tirésias de estar envolvido na morte de Laio. A única diferença entre acusação e contra-

acusação é o paradoxo da fraqueza dos dois ao se acusarem mutuamente culpados.  
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Tu que me acusas e que acreditas ser inocente, és tu, ó maravilha, o culpado. 
Aquele que persegues não é outro senão tu mesmo. [...] Acusar o outro pela 
morte de Laio é ver nele o único responsável pela crise sacrificial. Que é a 
perda das diferenças. Todos são igualmente responsáveis, pois todos, como 
vimos, participam da destruição da ordem cultural... Os golpes enfraquecem 
a monarquia e a religião. Cada qual revela mais claramente a verdade do 
outro que ele denuncia, sem, no entanto, reconhecer a sua própria. [...] Cada 
um vê no outro o usurpador de uma legitimidade que pensa defender e que 
não para de enfraquecer. Nada pode ser afirmado ou negado a respeito de um 
dos adversários que não deva ser imediatamente afirmado ou negado sobre o 
outro. A todo o momento, a reciprocidade é alimentada pelos esforços que 
cada um dispende para destruí-la. O debate trágico é o equivalente verbal do 
combate dos irmãos inimigos, Etéocles e Polinice (GIRARD, 2008a, p. 95-
96). 

 

 A própria reciprocidade violenta no debate trágico apaga qualquer diferença entre 

o que a tragédia proporciona é justamente este desconhecimento tanto nos protagonistas 

quanto no público.  

 Ainda hoje, diz Girard, ela provoca no público este desconhecimento. Se 

insistirmos na simetria trágica, contradiremos os dados fundamentais do mito. O mito é que 

não admite indiferenciação. Pelo contrário, o mito resolve logo este problema afirmando a 

diferença gritante do Édipo: único culpado de parricídio e de incesto. Na verdade René quer 

-se 

radicalm

contradição existente aqui.  

 

2.3.1 Parricídio e Incesto 

 

 Portanto, voltemos ao parricídio e ao incesto com as perguntas: Por que um só é 

culpado pelos crimes? Quais critérios utilizados pelo mito para decidir um só culpado? O 

assassinato de Laio, o parricídio e o incesto, provocam uma troca de maldições trágicas.  

 

Poderíamos imaginar que a conclusão do mito, longe de ser a verdade que 
tomba dos céus para fulminar o culpado e esclarecer todos os mortais, seria 
apenas a vitória camuflada de um partido contra o outro, o triunfo de uma 
leitura polêmica contra sua rival, a adoção, pela comunidade, de uma versão 
dos acontecimentos que pertencia no início somente a Tirésias e a Creonte, e 
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que em seguida vai pertencer a todos e a ninguém, tendo se tornado a 
verdade do próprio mito (GIRARD, 2008a, p. 97). 

 

 Outra objeção que Girard faz a partir desta sua reflexão é a de que a crítica 

literária (literatura) interessa-se apenas pela tragédia e que o mito não deve ser tocado. Já a 

ciência dos mitos (mitologia) deixa a tragédia de lado, desconfiando- se desta. Esta divisão 

remonta a Aristóteles, diz René, que na Poética, afirma que o bom autor trágico não toca e 

Aristóteles que ainda hoje impede o confronto entre a simetria trágica e a diferen

(GIRARD, 2008a, p. 98) 

 É a esta confrontação que René dedica sua atenção. Por que os leitores de Édipo 

Rei sempre deixaram de fazer este confronto? No auge do conflito trágico o autor desta peça 

apresenta uma fala que solicita novamente a hipótese que Girard sugeriu sobre o que impede 

fazer este confronto entre mito e simetria trágica. Fará isto ao afirmar que Édipo deve morrer 

ou ir embora da cidade livremente e espontaneamente assumir ser o culpado de todos os 

males. A partir daqui temos a derrota do conflito trágico. Diz Girard:  

 

O que pretendemos fazer é tão estranho à tragédia ou à crítica literária 
quanto à etnologia ou à psicanálise. [...] Tanto em ser regicida quanto 
parricida, para a ordem da polis, o culpado transgride a mais fundamental, a 
mais elementar, a mais imprescritível das diferenças. Ele se torna, 
literalmente, o assassino da diferença. [...] O parricídio representa a 
instauração da reciprocidade violenta entre o pai e o filho, a redução da 

flituosa. A reciprocidade é claramente 
indicada na tragédia. [...] Quando a reciprocidade violenta consegue absolver 
a própria relação do pai e do filho, nada mais é deixado fora de seu campo. 
Ela absorve esta relação tão completamente quanto possível, transformando-
a em uma rivalidade que visa não um objeto qualquer, mas à mãe, ou seja, o 
objeto mais formalmente reservado ao pai e mais rigorosamente proibido ao 
filho. O incesto reduz as chances de diferenciação entre as raças e aumenta a 
indiferenciação violenta. [...] Também o incesto é violência, violência 
extrema, e consequentemente destruição extrema da diferença, destruição da 
outra diferença maior no seio da família, a diferença em relação à mãe. [...] 
Ambos, o parricídio e o incesto, concluem o processo de indiferenciação 
violenta. A concepção que assimila a violência à perda das diferenças deve 
conduzir ao parricídio e ao incesto como o último termo de sua trajetória. 
Nenhuma possibilidade de diferença subsiste; Nenhum domínio da vida está 
a salvo contra a violência (GIRARD, 2008a, p. 99). 
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 Ao citar Jean Pierre Vernant 80, Girard vai desmascarando a crise sacrificial ou a 

crise da diferença ao pesquisar o que está por trás do parricídio, do incesto e das pestes 

sociais. 

 

O parricídio e o incesto constituem... Um atentado às regras fundamentais de 
um jogo de damas onde cada peça se situa, em relação às outras, num lugar 
definido sobre o tabuleiro da cidade. De fato, os resultados desses crimes 
sempre se exprimem em termos de diferença perdida. A igualação de Édipo 
a seus filhos se exprime em uma série de imagens brutais: o pai semeou os 
filhos lá mesmo onde foi semeado; Jocasta é uma esposa, não-esposa, mas 
mãe, cujo campo produziu, numa dupla colheita, o pai e os filhos; Édipo 
semeou aquela que o engendrou, onde ele mesmo foi engendrado, e nesses 
mesmos campos, nesses campos iguais, ele obteve seus filhos. [...] O 
parricídio e o incesto só adquirem seu verdadeiro sentido no interior da crise 
sacrificial e quando relacionados com ela. [...] É à crise das diferenças que 
Shakespeare relaciona o tema do parricídio em Tróilo and Cressida. A 
reciprocidade violenta conduz ao assassinato do pai: O rude filho golpeará 
de morte seu pai. [...] Portanto, o parricídio e o incesto desempenham no 
mito de Édipo exatamente o mesmo papel que os outros motivos míticos e 
rituais já considerados nos capítulos anteriores. Eles mais mascaram do que 
designam a crise sacrificial. [...] Em suma, perde-se de vista esta mesma 
reciprocidade enquanto algo comum a todos os membros da comunidade, o 
que define a crise sacrificial. [...] A epidemia que irrompe todas as funções 
vitais da cidade não poderia ser estranha à violência e à perda das diferenças. 
O próprio oráculo ressalta este fato. É a presença contagiosa de um 
assassinato que ele atribui o desastre (GIRARD, 2008a, p. 100-101). 

 

 Portanto, os temas do parricídio/incesto e da peste simbolizam igualmente a crise 

sacrificial. Mas qual a diferença entre eles? Qual o papel que esta diferença poderia 

desempenhar? Faz-nos questionar Girard.  

 Na peste, vê-se o caráter coletivo do desastre, o contágio universal. A violência e 

a não violência são eliminadas. No parricídio/incesto, a violência e a não violência 

encontram-se amplificadas e concentradas em grau máximo, mas em um só indivíduo. Desta 

vez, é a dimensão coletiva que foi eliminada. Ambos dissimulam, mascaram a crise 

sacrificial, mas a máscara utilizada não é a mesma, diz Girard que o que falta num é mostrado 

no outro. 

 

Se a crise desaparece e se a reciprocidade universal é eliminada, isto se deve 
à repartição desigual de aspectos bastante reais desta crise. [...] Toda a 
elaboração mítica pode ser resumida a um deslocamento da indiferenciação 
violenta, que abandona os tebanos para concentrar-se inteiramente na pessoa 

                                                           
80Jean-Pierre Vernant (4 de janeiro de 1914 - 9 de janeiro de 2007) foi um historiador e antropólogo 

francês, especialista na Grécia Antiga, particularmente na mitologia grega. 
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de Édipo. [...] O mito substitui a violência recíproca, espalhada em toda 
parte, pela formidável transgressão de um indivíduo único. Édipo não é 
culpado no sentido moderno, mas ele é responsável pelas desgraças da 
cidade. Seu papel é o de um verdadeiro bode expiatório humano. [...] Para 
libertar toda a cidade da responsabilidade pela crise sacrificial que pesa 
sobre ela e para transformar a crise sacrificial em peste, esvaziando-a de sua 
violência, é preciso transferir esta violência sobre Édipo ou, de forma mais 
geral, sobre um indivíduo único. No debate trágico, todos os protagonistas 
tentam executar esta transferência (GIRARD, 2008a, p. 102-103).  

 

 Pergunta-se Girard: Qual é o mecanismo misterioso que consegue imobilizar a 

acusação recíproca? Que milagre é este? Claro que é o mecanismo da vítima expiatória:  

 

À medida que a crise se exacerba, todos os membros da comunidade tornam-
se gêmeos da violência. Nós próprios afirmaremos que eles são os duplos 
uns dos outros. [...] Se a violência uniformiza realmente os homens, se cada 

os mesmos, então qualquer um deles pode se transformar, em qualquer 
momento, no duplo de todos os outros, ou seja, no objeto de uma fascinação 
e de ódio universais. Uma única vítima pode substituir todas as vítimas 
potenciais, todos os irmãos inimigos que cada um tenta expulsar, ou seja, 
todos os homens sem exceção, no seio da comunidade. [...] Todos os 
rancores disseminados em mil indivíduos diferentes e todos os ódios 
divergentes vão convergir, de agora em diante, para um indivíduo único, a 
vítima expiatória. [...] Os homens querem se convencer de que todos os seus 
males provêm de um único responsável, do qual será fácil livrar-se 
(GIRARD, 2008a, p. 104-105). 

 

 Depois de Girard mostrar que esta tragédia reforça sua tese de que o autor 

certamente tinha consciência sobre o mecanismo da vítima expiatória na sociedade, dirá que o 

fenômeno da unanimidade violenta será tema fundamental da religião primitiva pela sua força 

mítica. Ele critica a miopia da modernidade quando diz: 

 

A nossa inocência racionalista  sobre a qual muito poderia ser dito  
recusa-se a atribuir à violência outra eficácia além de um efeito temporário e 

reconhecemos acima do sacrifício ritual. [...] De forma mais geral, é 
necessário reconhecer na violência uma natureza mimética tão intensa que 
ela não consegue morrer por si própria uma vez que tenha se instalado na 
comunidade. [...] Destruindo a vítima expiatória, os homens acreditarão estar 
se livrando de seu mal e efetivamente vão se livrar dele, pois não existirá 
mais, entre eles, qualquer violência fascinante. [...] Como estamos 
persuadidos de que o saber é sempre algo benéfico, damos pouca 
importância ou nenhuma importância a um mecanismo  o da vítima 
expiatória  que dissimula dos homens a verdade de sua violência. Talvez 
esse otimismo seja a pior das ignorâncias. A eficácia da transferência 
coletiva é literalmente formidável justamente por privar os homens de um 
saber, sobre sua violência, com a qual eles nunca conseguiram conviver. [...] 
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Talvez a possibilidade de existência das sociedades humanas dependa deste 
desconhecimento da origem da própria violência. O mito edipiano, [...] 
baseia-se em um mecanismo estruturante que se identifica perfeitamente ao 
mecanismo da vítima expiatória (GIRARD, 2008a, p. 107-108). 

 

 Este mecanismo age em todos os mitos? Pergunta-se Girard. Chegando a concluir 

que constitui a energia estruturante do mito. Ninguém até hoje, nem mesmo Freud conseguiu 

fazer uma leitura sobre a verdade do mito, não consegu

desejo de parricídio e do incesto, mas a violência que se dissimula sob estes temas 

demasiadamente visíveis, a ameaça de destruição total, afastada e ocultada pelo mecanismo 

 

 É importante continuar a pesquisa sobre o mito de Édipo para não pararmos no 

meio do caminho. Coisa que fizeram os seguidores da psicanálise, pois graças a outro Édipo, 

em Édipo em Colono, é que se pode chegar a esta descoberta essencial:  

 

O primeiro Édipo é associado aos aspectos maléficos da crise. Não há nele 

puramente negativa. [...] Em Édipo em Colono, ao contrário, a visão 
alargou-se. Após ter trazido a discórdia na cidade, a vítima expiatória, com 
seu afastamento, restaurou a ordem e a tranquilidade. [...] O pensamento 
religioso é necessariamente levado a se interrogar sobre a causa desta 
extraordinária diferença. [...] Ele se volta para a vítima, perguntando se esta 
não seria responsável pelas maravilhosas consequências produzidas por sua 
destruição ou seu exílio. [...] A atenção se volta sobre a pessoa mesma da 
vítima. Parece ainda mais lógico atribuir à conclusão benéfica a esta vítima 
ao se constatar que a violência exercida contra ela tinha, sem dúvida, como 
objetivo o retorno da ordem e da paz. [...] As duas tragédias edipianas 
(Édipo Rei e Édipo em Colono) de Sófocles apresentam um esquema de 
transgressão e salvação familiar a todos os especialistas: [...] produtor de 
violência e de desordem durante sua estadia entre os homens, o herói 
aparece como uma espécie de redentor assim que é eliminado, o que sempre 
ocorre por meio da violência (GIRARD, 2008a, p. 111-113). 

 

 Girard conclui que fomos levados a perguntar se neste mesmo mecanismo não 

residiria a energia estruturante de qualquer mitologia. E isto não é tudo: algo diferente e ainda 

mais essencial está em jogo se a produção do próprio sagrado e a transcendência que o 

caracteriza provêm da unanimidade violenta, da unidade social feita e refeita por meio da 

Se for isto que ocorre, o que está em causa aqui não são 

somente os mitos, mas os rituais e o religioso em sua totalidade. 
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2.3.2 Freud versus Girard 

 

 Nos capítulos seguintes desta segunda obra da trilogia, A Violência e o Sagrado, 

procura-se verificar com precisão minuciosa esta hipótese girardiana para que se torne mais 

explicativa. Interroga-se a própria natureza desta hipótese e como ela se apresenta para o 

saber contemporâneo, principalmente, para Freud e seus discípulos.  

 Estes não chegaram a perceber, ou seja, não atingiram plenamente a leitura sobre 

o desejo mimético, que Girard leva às últimas consequências, pelo fato de terem-se fixado 

demasiadamente no parricídio e no incesto. Freud seria, então, fazendo analogia à crítica 

literária de alguns autores da literatura clássica, um romântico mentiroso, como vimos na 

análise de Girard, em Mentira Romântica e Verdade Romanesca. Se eles não tivessem se 

fechado a esta revelação teriam descoberto a natureza mítica do parricídio e do incesto que 

está na mímesis radical. Por conseguinte, pergunta-se Girard, por que Freud não conseguiu 

identificar o conflito gerado pelo desejo? 

 

A natureza mimética do desejo é um polo do pensamento freudiano, um polo 
cuja força de atração não é suficiente para que tudo gravite a seu redor. As 
intuições referentes ao mimetismo raramente se desenvolvem: constituem 
uma dimensão dificilmente visível do texto. [...] A concepção mimética 
nunca está ausente em Freud, mas tampouco consegue triunfar; [...] a 
tendência libidinal para a mãe constitui o outro polo do pensamento 
freudiano sobre o desejo. [...] Entre as noções que retiram sua força de um 
mimetismo mal evidenciado, algumas pertencem ao grupo das 
identificações. A primeira identificação tem como objeto o pai. [...] O 
menino manifesta um especial interesse por seu pai, gostaria de tornar-se e 
ser o que ele é e substituí-lo em todos os sentidos. [...] Faz de seu pai seu 
ideal. Normalmente o lugar reservado ao pai em nossa sociedade é o de 
modelo (GIRARD, 2008a, p. 211-212). 

 

 Freud elimina elementos importantes da teoria do desejo mimético ao colocar em 

eresse por seu pai, gostaria de tornar-se e ser o que 

ele é e substituí- Girard

uma única e mesma força, a vontade de substituir o pai em todos os sentidos alimenta a 

identificação com o m

meu desejo não está em mim, mas no meu modelo. Ele afasta-se da tese de que a mímesis 

propaga a simetria da violência, contribuindo para a desordem social. Por que Freud age desta 

forma? 
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Se o filho dirige-se para os objetos do pai, é por se guiar em todas as coisas 
pelo modelo, e este modelo dirige-se, necessariamente para seus objetos, 
aqueles que já são dele e aqueles dos quais deseja se apossar. O movimento 
do discípulo para os objetos do modelo, inclusive a mãe, já está esboçado na 
própria ideia de identificação, tal como é definido por Freud. [...] O tempo 
da infância é a fase na qual não há represálias, não há conflito mimético. A 
reciprocidade violenta ainda não existe. O que há é plena confiança nos 
objetos de desejo de seu modelo. A criança ou o discípulo imitam os desejos 
de seus modelos, mas são incapazes de reconhecer algo aí de análogo a seu 

primeiro não deixará no filho marcas indeléveis! [...] O desejo de parricídio 
e do incesto não pode ser uma ideia da criança; é evidentemente a ideia do 
adulto, a ideia do modelo. [...] O filho é sempre o último, a saber, que está a 
caminho do parricídio e do incesto, mas os adultos, esses bons apóstolos, aí 
estão para informá-
o discípulo ou a criança é obrigado a escolher de alguma maneira entre ele 

exatamente em razão do que é culpado. Pensa em ser indigno de possuir o 
objeto que deseja; este objeto vai assim tornar-se mais desejável do que 
nunca. A orientação do desejo para os objetos protegidos pela violência do 
outro vai se iniciar. O vínculo entre o desejável e a violência que se tece aqui 
talvez nunca se desfaça (GIRARD, 2008a, p. 216-218). 

 

 Girard critica Freud quando este afirma uma mentira: atribuir ao filho uma clara 

consciência da rivalidade. O filho deveria permanecer cego para o fato de que se trata 

precisamente de uma rivalidade. Mas qual o núcleo da crítica de Girard a Freud? 

 

O que censuramos em Freud é o fato de que ele permanece ligado de forma 
indefectível, apesar das aparências, a uma filosofia da consciência. O 
elemento mítico do freudismo é a consciência do desejo parricida e 
incestuoso, consciência certamente relâmpago, entre a noite das primeiras 
identificações e a do inconsciente, mas assim mesmo consciência real, 
consciência à qual Freud não quer renunciar, o que o obriga a trair toda a 
lógica e toda verossimilhança: uma primeira vez para tornar possível esta 
consciência, e uma segunda para anulá-la, imaginando o inconsciente-
receptáculo e o sistema de bombas aspiradoras e recalcantes que 
conhecemos. Este desejo do parricídio e do incesto, eu o recalco porque 
antigamente eu o quis realmente (GIRARD, 2008a, p. 220). 

 

 A intuição essencial de Freud, segundo Girard, deveria ser a descoberta do 

elemento crítico e catastrófico nas primeiras relações entre pais e filhos, entre o desejo-

modelo e o desejo-discípulo. Portanto, o mimetismo do desejo abre uma terceira via para a 

psicanálise. Esta terceira via escapa do fetiche da adaptação. Ela não cai no fetiche simétrico e 

inverso da perversidade.  

 Na origem das civilizações, das culturas e das religiões está a violência e a 

mentira. Somos assim desde a origem, ou seja, somos violentos, temos o desejo de matar o 
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outro, pois no fundo, quero 

que faz do pai para ele, dele para o pai, o obstáculo contra o qual ambos vêm incessantemente 

 

 Mas isso vai para além da psicanálise. Vai para a cultura, para a gênese das 

civilizações. Daí porque nosso autor também se confrontará com a antropologia matrimonial 

de Lévi-Strauss que em sua doutrina estruturalista insistia na contínua tendência da mente 

humana em dicotomizar o mundo em pares opostos. Girard, ao contrário, defende um 

pensamento binário, ou seja, na medida em que se descontrói um dos pares opostos e se 

privilegia o outro, busca-se demonstrar a arbitrariedade das diferenças entre os mesmos pares, 

desmascarando a supremacia de um sobre o outro. Vejamos a releitura girardiana do 

superego:  

 

Esta definição do superego pode ser lida não apenas na ótica do desejo-
modelo, mas que não pode ser lida na ótica postulada por Freud, a de um 

de um desejo parricida e incestuoso 
que teria sido inicialmente consciente para depois deixar de sê-lo. [...] Há 

as ordens 
contraditórias? O filho ignora este princípio. Ele não sabe! Que lei é esta que 
o filho transgrediu sem saber? O filho se pergunta em que ele teria errado; 
tenta definir para as duas injunções domínios separados de aplicação. Ele 
não se percebe absolutamente como um transgressor; não infringiu uma lei 
que já conheceria; tenta conhecer a lei que permitiria definir sua conduta 
como transgressão (GIRARD, 2008a, p. 222-223). 

 

 Girard diz que Freud não quer renunciar aos efeitos miméticos, tanto é que ele 

volta a utilizá-los no superego, mas ao mesmo tempo ele prefere à segunda definição do 

 

 

Podemos reconstituir a evolução do pensamento freudiano entre Psicologia 
das Massas, que data de 1921, e o Ego e o Id, que data de 1923. Na primeira 
obra, Freud pensou de início ser possível conciliar os efeitos miméticos com 
a ideia mestra, o complexo de Édipo. Nesta obra as intuições ligadas à 
concepção mimética encontram-se disseminadas. Parece que já durante a 
redação Freud começou a pressentir a incompatibilidade dos dois temas. 
Esta incompatibilidade é perfeitamente real. A concepção mimética desliga o 
desejo de qualquer objeto (como a mãe); O complexo de Édipo faz é 
enraizar o desejo no objeto materno; já a concepção mimética elimina 
qualquer consciência e mesmo qualquer desejo real do parricídio e do 
incesto; a problemática freudiana está completamente baseada nesta 
consciência (GIRARD, 2008a, p. 223). 
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tentou inicialmente desenvolver o complexo de Édipo na base de um desejo semi-objetal, 

semi-mimético. Daí a estranha dualidade da identificação com o pai e da tendência libidinal 

para a forma psíquica do superego. O desejo objetal, edipiano de um lado e os efeitos 

miméticos de outro lado. Contudo, diz Girard, esta separação tende a fracassar: 

 

O problema é que este superego que é ao mesmo tempo recalcante e 
recalcado provoca imediatamente uma reativação do triângulo edipiano. 
Freud não pode evocar um dos três termos da configuração mimética 
(identificação, escolha e rivalidade) sem que os outros dois reapareçam. Esta 
reaparição do triângulo edipiano não estava previsto no programa. O 
complexo de Édipo, capital fundador e inalienável da psicanálise, já está 
aprisionado com o cadeado duplo nos cofres do inconsciente, no subterrâneo 
do banco psicanalítico. [...] A verdade é que Freud não consegue se livrar do 
triângulo mimético e quer a todo custo negá-lo! [...] Ele esboça sem cessar 
um triângulo que acredita ser aquele do eterno complexo e que, na realidade, 
é o de uma mimese sempre necessariamente contrariada: o jogo de opostos 

as 
que nunca consegue deslindar (GIRARD, 2008a, p. 225). 

 

 O termo da ambivalência (sentimento ou pensamento conflitante entre positivo e 

negativo, entre amor e ódio para com uma pessoa ou coisa) é fundamental na problemática de 

Freud, diz Girard: 

  

Este termo traduz simultaneamente a presença da configuração mimética no 
pensamento de Freud e ao mesmo tempo a impotência de Freud para 
articular corretamente as relações dos três elementos do triângulo: o modelo, 
o discípulo e o objeto, que necessariamente ambos disputam, pois o modelo 
designa o objeto ao sujeito por meio de seu desejo, já que é o objeto comum. 
Imaginamos saber, mas na verdade não sabemos, que tudo o que é comum 
no desejo significa não a harmonia, mas o conflito. [...] O desejo é em si 
mesmo conflituoso e violento! [...] Mas Freud não sabe o porquê os 
sentimentos positivos da identificação com o pai: imitação, admiração, 
veneração, estão condenados a transformar-se em sentimentos negativos, 
desespero, culpabilidade. Não o sabe por que não pode atingir uma 
concepção abertamente mimética do desejo, não consegue reconhecer 
claramente no modelo da identificação um modelo do próprio desejo, e, 
portanto, um obstáculo potencial. [...] Como Freud não consegue resolver a 
questão do desejo mimético, ele sempre usa o termo ambivalência para 
tentar sair do problema. Esta contradição viria do próprio corpo, diz Freud! 
O próprio Freud faz acreditar nisto, estando convencido, ao dizer 
ambivalência, de dar um mergulho vertiginoso nas regiões obscuras onde o 
somático e o psíquico se encontram. Na realidade, trata-se sempre de 
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renunciar a decifrar o que continua sendo decifrável (GIRARD, 2008a, p. 
225-226). 

 

 Diz Girard que em toda a obra de Freud, o termo ambivalência está relacionado ao 

esquema do obstáculo-modelo. Ao que nos parece Girard trata da concepção do desejo 

ontológico e especificamente da alteridade.  Enquanto que para Freud a concepção do desejo 

está no sujeito e mais visivelmente no seu corpo, nas regiões mais corporais da psique, no 

inconsciente. Este seria dotado organicamente por um detector que indicaria o obstáculo do 

desejo-

concede ao mito do indivíduo uma nova aparência de vida ao pretender encarná-lo e não 

querer dissolvê- ético é tão simples 

que pode passar despercebido até mesmo de um grande pensador como Freud. Vai ver por 

isso mesmo, pelo fato de ser simples consegue dissimular a verdade.  

 A psicanálise resume-se no tema do parricídio e do incesto. Qualquer pensador 

que questione ou queira mostrar outra via fora desta já sedimentada será perseguido, será 

chamado de resistente, de subversivo, revolucionário. Freud foi levado a proclamar um 

dogmatismo polêmico e estéril e os pós-freudianos, os psicanalistas tentaram romper com o 

freudismo. Girard cita Jacques Lacan como aquele que percebeu esta nota destoante nas obras 

de Freud.   

 Eis, literalmente, a posição de Girard sobre o que deveria fazer os psicanalistas: 

 

É necessário reagrupar em torno da mímesis conflitual os fenômenos reais 
que a psicanálise relaciona com este complexo; assim, eles ganharão uma 
coerência. Uma coisa é o modelo, o pai. Outra é o modelo/obstáculo, o pai 
que se torna obstáculo, mas para isso ele teria que diminuir sua potência 
paterna e, assim, o filho se tornaria mais próximo do pai. Quanto mais 
próximo maior a chance de conflito e violência mortal (GIRARD, 2008a, p. 
232). 

 

 Segundo Girard, fazendo uma análise entre a modernidade e a pós-modernidade, 

estamos vivendo hoje em dia a idade de ouro do complexo de Édipo: 

 

-se em um mundo onde a 
posição do pai encontra-se enfraquecida, mas não completamente perdida, 
ou seja, na família ocidental no curso dos últimos séculos. O pai é então o 
primeiro modelo, em um mundo onde a dissolução das diferenças começa a 
multiplicar as ocasiões de modelos/obstáculos - imite-me e não me imite! Se 
o movimento histórico da sociedade moderna é a dissolução das diferenças, 
ele é bastante análogo a tudo o que foi aqui nomeado crise sacrificial. [...] 
Moderno aparece como sinônimo de crise cultural. Entretanto, deve-se notar 
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que o mundo moderno consegue encontrar constantemente patamares de 
equilíbrio, embora certamente precários, em níveis de indiferenciação 
relativa, que são acompanhados de rivalidades sempre mais intensas, mas 
nunca suficiente para destruir este mundo. As análises dos capítulos 
precedentes sugerem que as sociedades primitivas não resistiram a tal 
situação: sugerem que a violência perderia qualquer freio e desencadearia, 
[...], o mecanismo da unanimidade fundadora, restaurando ao mesmo tempo 
algum sistema fortemente diferenciado. No mundo ocidental e moderno nada 
disto acontece; o desaparecimento das diferenças prossegue, de forma 
gradual e contínua, sendo de uma maneira ou de outra, absorvido e 
assimilado por uma comunidade que se estende por quase todo o planeta 
(GIRARD, 2008a, p. 233). 

 

2.3.3 TOTEM e TABU: uma solução possível 

  

 Nesta obra, Freud trata da origem das religiões e da moralidade. É a sua obra que 

chega mais perto da tese desenvolvida por Girard sobre o mecanismo da vítima expiatória, 

a do 

desejo em Ensaios de Psicanálise como passa perto, em Totem e Tabu e em Moisés e o 

Monot (GIRARD, 2008a, p. 269). Portanto, as críticas a esta 

obra, Totem e Tabu, são inaceitáveis, diz Girard. 

 A humanidade precisa reconhecer que o religioso é a condição necessária para que 

a mesma humanidade não caia em ilusões humanistas. Infelizmente, diz Girard, nem Freud e 

nem outro modernista está disposto a aceitar esta condição. Há nesta obra uma habilidosa 

forma elaborada pelo autor para se chegar à definição sobre o assassinato coletivo. Mas este 

assassinato coletivo é só o meio pelo qual se desvia a atenção do leitor desatento. Se o 

objetivo do autor é mostrar a gênese das proibições sexuais dentre os membros da mesma 

família, então, o tema do assassinato coletivo não ajuda, pelo contrário, traz mais dificuldades 

para Freud. Pois as proibições sexuais culturalmente continuam existindo mesmo quando não 

há assassinatos, diz Girard. 

 Nosso autor critica os discípulos de Freud e os etnólogos por reforçarem 

distorcidamente o que seria claro nesta obra, mostrando a incapacidade de ir além da letra. 

Mas a tese principal do livro não é verdade, diz Girard. É preciso saber o motivo pelo qual 

Freud perdeu a cabeça. É difícil para seus discípulos terem de admitir o que está por trás de 

Freud, por medo de desmoronar toda sua teoria. 

 Totem e Tabu faz dupla com a obra chamada Moisés e o Monoteísmo. Em ambas 

há antes de um assassinato, um pai e filhos, ou seja, uma família. No caso de Moisés, a 

família é a sociedade, a religião judaica. O denominador comum das duas obras: é a 
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metamorfose da violência recíproca em violência fundadora, graças a um assassinato, que é o 

de qualquer um e não mais de um determinado personagem. É preciso se perguntar sobre as 

relações entre o religioso e a classificação e a distinção de ambas, coisa que não é tão evidente 

nas sociedades primitivas. O próprio Freud diz que tudo é enigmático do totemismo. E nem 

aceitaria o que foi chamado de nominalismo, pois ele explica assim a importância da 

identidade e da diferença. O aspecto religioso não pode ser deixado de lado, ou seja, Freud 

rejeitaria do racionalismo que nega o lado afetivo das coisas.  

 No religioso, como vimos anteriormente, as oposições mais radicais coincidem: 

bem e mal, tristeza e alegria, permitido e proibido. Há em todos os comportamentos rituais 

esta dualidade entre o profano e o sagrado. O assassinato é considerado num primeiro 

momento algo culpável e logo depois algo muito necessário. Robertson Smith e Freud 

chamaram esta unidade dualista de totemismo. Girard chama de sacrificial. As crenças 

religiosos que na verdade revelariam com maior clareza a gênese dos assassinatos e das 

 (GIRARD, 2008a, p. 243-244). 

 Nos aspectos religiosos do totemismo Freud mostra esta coincidência dos opostos. 

Está presente no religioso o jogo da violência que se inverte no seu paroxismo pela mediação 

violenta de um assassinato coletivo. Contudo, aqui está a crítica de Girard. Freud não 

descobre o mecanismo da vítima expiatória. O caráter que faz operar a inversão dos jogos de 

opostos lhe escapa. Não basta explicitar o surgimento da imolação ou do assassinato coletivo 

e das proibições, mas explicitar qual o mecanismo que faz com que algo profano se torne 

sagrado. Esta é a tarefa realizada por Girard a partir desta obra de Freud.  

 Freud quase chega, mas não atinge plenamente a verdade sobre o mecanismo que 

está por trás do enigma do assassinato real e violento. Sabe-se que é necessária a unanimidade 

de todos na participação das regras do jogo ritual, mas não se consegue identificar os 

benefícios da unanimidade. No fundo é condenar ou tratar com indiferença algo ou alguma 

coisa que não somos capazes de compreender ou apreender racionalmente. A tendência 

universal de condenar sem pensar ou de aprovar sem pensar qualquer demonstração que nos 

escape da razão. Segundo Girard há uma intuição incompleta dos sacrifícios expiatórios. É 

sempre a mesma cena de linchamento que é representada, mas não exatamente a mesma cena.  

 

perceber que somos iguais. Que absurdo! Mas é verdade! Se negarmos as diferenças também 

negamos a nossa igualdade. Não é na igualdade que podemos perceber as diferenças, pelo 
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contrário. No diferente de mim é que percebo que o outro é igual a mim e eu sou igual ao 

outro. Somos diferentes e iguais em momentos diferentes, quase ao mesmo tempo. Em todas 

as narrações míticas e nos rituais das religiões a cena se repete, mas não é exatamente a 

mesma cena. Isto é: somos iguais, mas não totalmente iguais. Somos iguais-diferentes, ou 

somos diferentes-iguais. Há o que é estável, que permanece sempre, num mesmo objeto, num 

mesmo sacrifício. Isto é o que permanece e ajuda a apreender a Lei das Variações e para quê 

elas servem. As diferenças geram a unidade, a igualdade, a comunidade, a sociedade, a 

civilização, a religião. Há, portanto, dois riscos, dois extremos: cair no igualitarismo 

sacrifício a uma fantasia qualquer... Ou dissolver os fenômenos no sonho é renunciar ao rito 

como instituição social, é renu  (GIRARD, 2008a, p. 248). 

 O sacrifício ritual não pode ser simplesmente a repetição mimética de um crime 

que ninguém cometeu. Ele é muito rico em dizer que ele é na verdade um ato no qual em 

condições culturais normais ninguém ousaria cometer. Freud, segundo Girard, deixa de 

perceber este mecanismo que está por trás dos sacrifícios expiatórios. Ninguém cometeu, mas 

r em mãos a 

chave universal que sempre escapa de Freud: apenas a vítima expiatória pode satisfazer 

simul  (GIRARD, 2008a, p. 248) 

 O que Freud descobriu maravilhosamente é que ele foi o primeiro a afirmar que 

qualquer prática ritual, qualquer significação mítica, tem sua origem num assassinato real. 

Poderíamos dizer que tem sua origem no real desejo-violento. Mas esta descoberta de Freud, 

apresentada nesta obra Totem e Tabu, foi descartada, relegada ao esquecimento pelos seus 

sucessores. Freud e seus discípulos se afastaram e renegaram os dados dos etnólogos 

pensando que fosse impossível tal harmonia. Girard mostra que é possível sim, harmonizar 

dados etnólogos com a teoria freudiana.  

 Acredita-se que Freud foi vítima de um historicismo ingênuo, mas pelo contrário, 

-no das vãs 

preocupações das gêneses parciais e das filiações ante estruturais que dominavam sua época, 

sem por isso fazê-lo cair no excesso oposto, que prevalece na nossa época a, 

p. 249). Tanto é que há um trecho de Totem e Tabu onde Freud faz a interpretação global do 

gênero trágico: o herói tem que sofrer na tragédia, ele carrega o peso da culpa trágica, a 

rebelião contra uma autoridade divina ou humana. Por que ele deve sofrer? Porque é o pai 

primitivo que deve tomar a culpa sobre si para libertar o coro de seu fardo. Assim, o herói é 
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promovido a ser redentor do coro. O herói representa no mito o papel da vítima expiatória. O 

essencial, para Girard, é notar que o processo da violência coletiva, dirigida contra o herói 

único, ocorre no contexto de indiferenciação sobre o qual tanto insistimos anteriormente.  

 São os filhos do pai, privados do mesmo pai, que se tornam irmãos inimigos. O 

problema é que nós não conseguimos aceitar que somos diferentes e iguais em situações e 

momentos diferentes, mas muito parecidos. Mas, diz Girard, mesmo se acusada erroneamente, 

a vítima expiatória é tão culpada quanto os outros. Segundo nosso autor, a teologia deveria 

substituir sua habitual concepção de culpa pela violência partilhada por todos: no passado, no 

-se possível culpabilizar todos os 

a, p. 251). 

 A leitura feita por Girard sobre o mecanismo da vítima expiatória leva em conta o 

que grandes autores deixaram escapar. Ele critica também a própria crítica literária quando 

esta é cúmplice d  

característica das ciências modernas -, à convicção a priori de que nenhuma obra rotulada 

 

 Portanto, o Freud de Totem e Tabu, não é o mesmo do Freud do Édipo Rei. 

Felizmente pode-se ler a frase de Freud afirmando que em geral a culpa trágica não tem nada 

certamente há uma culpa trágica que não é alheia ao que consideramos uma culpa na vida 

cotidiana: o parri  (GIRARD, 2008a, p. 257). A interpretação 

oficial da psicanálise é a de que Édipo Rei é o simples reflexo de desejos inconscientes, 

excluindo formalmente qualquer realização destes desejos. Segundo Girard, Freud não utiliza 

Édipo Rei no contexto do Totem e Tabu, pois não pode aceitar uma interpretação que liga a 

tragédia à um parricídio real sem colocar em questão sua interpretação habitual.  

 O que conclui Girard é que a desconstrução do mito só vai até a pessoa de Freud 

como pensador, ir além, ela não consegue. A significação paterna interfere na leitura de Freud 

sobre a tragédia e impede que ele resolva a questão das interdições do incesto. Não podemos 

cair na armadilha do desejo. Ele quer que desviemos o olhar, no caso da psicanálise, 

compreendermos as interdições do incesto tendo como fundamento situações psíquicas, 

enquanto que na verdade, a interdição quer impedir a necessidade imperiosa do desejo 

mimético de uma luta generalizada, sendo a ruína da sociedade. A conclusão sobre o 

assassinato dos irmãos inimigos deveria ser esta: tudo o que impede o assassinato de tornar-se 



81 
 

puro mecanismo da vítima expiatória, também o impede de ser colocado no lugar que é 

realmente o seu, ou seja, no fim da crise sacrificial e não antes dela. 

 

2.4 Os diferentes jogos de linguagem para uma possível conclusão 

 
 O mundo vai se tornando uma aldeia global onde todos são iguais e perdem as 

diferenças! Que mundo triste, quando todos forem iguais!  

 Girard relembra as posições de Nietzsche que não conseguiu perceber que o 

desejo potente é expressão suprema da linguagem do ressentimento. Nietzsche vai dizer que o 

ressentimento é coisa dos fracos e que há uma diferença entre o ressentimento e o desejo 

verdadeiramente espontâneo. Este possui uma vontade própria e potente do sujeito.  

 Girard lembra-se também do pensamento de Kafka, um dos que conseguem 

reconhecer na ausência da lei o verdadeiro fardo que pesa sobre os homens. Este e outros 

escritores são os melhores guias, segundo Girard, cujas intenções os cientistas desprezam. O 

Complexo de Édipo é, portanto, uma leitura errônea do modelo/obstáculo!  

 Portanto, além de crítico literário, como vimos segundo sua primeira obra, Girard 

vai enveredando por uma diversidade de campos do saber humano a ponto de entrar no campo 

da etnologia. Em A Violência e o Sagrado dialoga com etnólogos no que se refere 

especificamente, como vimos anteriormente, à temática do sacrifício. A grande diferença 

entre nosso autor e um etnólogo renomado como Evans-Pritchard é que ele não tem 

dificuldade nenhuma em pensar o religioso e o tema do sacrifício para além dos deuses. Aqui 

ele vai seguindo na mesma estrada de pensamento tanto de Robertson Smith quanto na via 

dos mestres da sociologia do sagrado tais como Durkheim, Marcel Mauss e Hubert.  

 A intuição girardiana leva-nos a concluir que o mecanismo da vítima expiatória é 

muito mais que um tema mítico-ritual, ele é fundador de cultura. Sem este mecanismo não 

pode haver paz, não pode haver civilidade, não pode haver cultura. Leva-nos a concluir 

também, que este mecanismo possui uma violência real, mas controlada, ou melhor, 

ritualizada. O rito é, portanto, a formalização desse mecanismo. Mito, rito, sacrifício fundador 

são todos sinônimos geradores de cultura, ordem, civilidade, religião, paz, unidade na 

diferença. O rito exerce uma função preventiva, de regeneração, para a não proliferação da má 

violência, sendo o momento fundador de cultura, por sua vez, o mecanismo da vítima 

expiatória gera a cultura. Em outras palavras, o rito e o mito são exemplos de sacrifícios que 

terminam bem, já a tragédia é o sacrifício que termina mal. Girard dirá que os trágicos, os pré-
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socráticos e os profetas bíblicos na verdade desmascaram a mentira. Eles desmistificam a 

dupla face da violência. O tema da desmistificação feita pelos profetas veterotestamentários 

será abordado no próximo capítulo desta dissertação.  

 No decorrer do processo redacional do nosso trabalho, nos questionamos sobre a 

natureza epistemológica da teoria girardiana. Seria simplesmente uma interpretação 

sociológica da religião aos moldes Durkheiminianos? Estaríamos e ficaríamos exclusivamente 

no campo da Ciência da Religião? Qual seria fundamentalmente a contribuição teológica da 

teoria do desejo mimético? O que a aceitação e a desmistificação do mecanismo do sacrifício 

expiatório em geral e do ritual cristão, de modo específico, ajudariam à passagem de uma 

visão mágica ou neo-gnóstica sacramental, para uma compreensão antropológica do ser 

cristão na contemporaneidade?   

 Se dissermos afirmativamente um sim para uma teoria eminentemente sócio-

cultural-religiosa, correríamos o mesmo erro dos críticos etnólogos que não concordam com 

determinismos sociológicos no estudo antropológico dos ritos sacrificiais e da religião em 

geral. Não é o fato de vir a ser um exclusivista, individualista e fundamentalista como Evans-

Pritchard, Clifford Geertz e V. Gordon Childe, mesmo estes sendo inegavelmente autoridades 

no campo da etnologia e da arqueologia, que não se possa pensar para além das realidades 

particulares e empíricas da realidade. Quem não aceita ou não consegue pensar 

metafisicamente, claro que terá muita dificuldade em fazer esta conversão epistemológica. 

Aqui está uma das duras críticas a este grande sistema de pretensão universalista girardiana, 

considerada uma continuidade da retórica antropológica, dos antropólogos de gabinete. 81  

 

antropólogos de gabinete, só nos resta argumentar nossa defesa retomando outro grande 

pensador sistemático, o austríaco naturalizado britânico, L. Wittgenstein e suas investigações 

                                                           
81  horas numa biblioteca não pode dar-lhe (a Girard) a autoridade etnográfica que o 

pesquisador de campo  afirma Gabriel Andrade na apresentação do retrato intelectual de 
Girard. E ele mesmo cita em nota a defesa de Girard a esta crítica: tas pessoas se sentem 
autorizadas a descartar até os maiores teóricos do nosso tempo simplesmente porque podem 
murmurar uma para a outra:  que esse homem fez muito pouco trabalho de  
Ninguém quer minimizar as realizações do trabalho de campo. [...], por quanto tempo será possível 
ainda considerar o trabalho de campo como o principal fator determinante de competência em todos 
os campos da antropologia, incluindo o da religião primitiva? [...], defende-se ainda assim: Como 
fazer trabalho de campo sobre fatos que remontam a dezenas, centenas de milhares de anos? [...] Se 
eu acredito na pesquisa científica, preciso acreditar no que as descobertas e as interpretações de meus 
colegas arqueólogos ou paleontólogos me  Cf. (ANDRADE, René Girard: um retrato 
intelectual, p. 201-202).  
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filosóficas. 82 Vale lembrar aqui, como contra-argumento, toda a corrente positivista de K. 

Popper 83, com seu princípio cientificista de verificabilidade, nascido da filosofia do Círculo 

de Viena. Podemos dizer com Wittgenstein que Girard adentra na noção dos diferentes tipos e 

jogos de linguagem a partir do mecanismo vitimário.  

 Wittgenstein havia traçado uma analogia entre a noção de linguagem e a noção de 

jogo. Há diversos tipos de jogos. Um jogo de cartas apresenta semelhanças com os jogos de 

tabuleiros, mas também muitas diferenças.84 Por exemplo, se compararmos esses últimos com 

os jogos de bola surgirão outras semelhanças e outras se perderão. O significado de uma 

palavra é estabelecido pelo uso que se lhe dá num determinado jogo de linguagem. Para saber 

o que significa essa palavra, nesse jogo de linguagem, a melhor estratégia é descrever os 

traços mais destacados desse jogo e revelar qual é o papel desempenhado pela palavra em 

questão. Assim o fez Girard com o significado do mecanismo linguístico do sacrifício 

expiatório.  

 Esta concepção do significado como uso afasta a proposta de Wittgenstein de duas 

ideias tradicionais a respeito da linguagem. Uma delas é a de que o significado de um termo é 

dado por um objeto exaustivamente e afetivamente pesquisado, substituído nas frases pela 

palavra que lhe é associada. A outra é a de que um conceito ou um significado seriam 

entidades mentais que acompanham a pronúncia ou audição de uma expressão linguística. 

Para Wittgenstein, as ocorrências mentais ou psicológicas que acompanham, antecedem ou 

sucedem o proferimento de uma expressão linguística são irrelevantes para a constituição do 

seu significado. O que interessa saber é o que o falante ou ouvinte faz com essa expressão. 

 Desse modo, Wittgenstein também argumenta que a ideia de uma linguagem 

privada é incoerente, diríamos a linguagem privada dos críticos etnólogos de Girard, pois a 

linguagem é antes de tudo uma prática pública, e suas regras e convenções devem estar à 

disposição de qualquer falante. Um termo assume significado à medida que encontra um lugar 

numa determinada prática e seu emprego passa a ser controlado por regras públicas de 

correção. O jogo do qual faz parte está inserido na realidade prática e social da comunidade 

dos falantes. 

                                                           
82Ludwig Joseph Johann Wittgenstein (26 de Abril de 1889 - 29 de Abril de 1951). Foi um dos 

principais atores da virada linguística na filosofia do século XX. Suas principais contribuições foram 
feitas nos campos da lógica, filosofia da linguagem, filosofia da matemática e filosofia da mente. 

83Karl Raimund Popper, (28 de Julho de 1902 - 17 de Setembro de 1994) foi um filósofo da ciência 
austríaco naturalizado britânico. É considerado por muitos como o filósofo mais influente do século 
XX a tematizar a ciência. Foi também um filósofo social e político de estatura considerável, um 
grande defensor da democracia liberal e um oponente implacável do totalitarismo. 

84WITTGENSTEIN, Investigações Filosóficas, 1975. 
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 Portanto, podemos dizer que a teoria de Girard aplica-se ao jogo de linguagem do 

mecanismo vitimário que fundamenta e constitui significações para sua hipótese sobre a dupla 

face da violência. Esta forma linguística girardiana será melhor abordada na terceira obra da 

trilogia. Precisamos continuar nossa busca de explicitação, enquanto objetivo especificamente 

teológico, saber quais são as últimas consequências desta teoria do desejo mimético violento. 

Para isso, precisamos seguir o argumento de sua hipótese até o fim, passando agora para a 

obra final da trilogia girardiana, a saber, Coisas Ocultas desde a Fundação do Mundo. 
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CAPÍTULO 3: UMA LEITURA NÃO SACRIFICIAL 

 

Por trás de toda ordem social e cultural, jaz uma vítima.  
(R. Girard) 

 

 Chegamos ao ponto crucial da hipótese levantada por nosso autor. Girard é 

consciente de que a constatação à qual chegou não seria bem compreendida e muito menos 

aceita nos meios intelectuais e acadêmicos. O mecanismo vitimário não é uma novidade e um 

pensamento de originalidade dos autores miméticos. A teoria mimética de desmitologização 

sobre o tema da violência leva-nos a crer que é o próprio religioso e a tradição religiosa em 

geral e, mais especificamente, a tradição da Escritura judaico-cristã e, sua influência poderosa 

na vida humana, a nos dizer que tudo já está revelado, ou seja, nos revela o mecanismo 

fundador de qualquer religião e de qualquer cultura. Girard nos convida a adentrar na letra do 

texto revelador das Escrituras e não continuar negando sua existência e muito menos sua 

primeiro lugar, de todos os crentes, e, em seguida, dos incrédulos, de propor de todos esses 

textos uma leitura qu  (GIRARD, 2008b, p. 179). 

 Girard sai do campo estritamente científico de sua hipótese e parte agora para o 

campo do religioso propriamente dito mostrando as semelhanças e as dissemelhanças entre os 

mitos bíblicos e a mitologia mundial. Contudo, como ele mesmo nos recorda, não se pode 

esquecer que estamos defendendo uma hipótese que necessita sempre de novas provas, cada 

vez mais evidentes. 

 

3.1 No Antigo Testamento 

 

 O autor nos aproxima, primeiramente, do Antigo Testamento, enquanto texto que 

nos possibilita ver os três grandes momentos de sua tese, a saber, a dissolução conflitante (o 

apagamento das diferenças e das hierarquias que compõem toda a comunidade  tema 

frequente: dos irmãos ou gêmeos inimigos, os duplos: Caim e Abel, Jacó e Esaú, José e seus 

doze irmãos etc.), o tema de todos contra um da violência coletiva (a violenta expulsão de um 

dos irmãos para se obter a paz e o retorno da diferenciação na unidade) e a elaboração dos 

interditos e dos rituais religiosos (o mecanismo da circuncisão  que não é ainda o mecanismo 

fundador vitimário). 
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 Mas qual é mesmo a singularidade entre os mitos bíblicos? Girard inicia 

apontando no relato do Mito de Caim e Abel (Gn 4-9) o assassinato de um pelo outro e a 

partir deste a fundação da família-
85 Esta é a determinação de Deus que estabelece a lei contra o assassinato e ao mesmo 

tempo assinala Caim como forma de distinção (diferencial) dentre os demais seres humanos 

para a não perpetuação mimética do conflito e da violência generalizada. Portanto, na Bíblia e 

nos Mitos extra bíblicos, encontramos o elemento comum de um assassinato fundador e 

diferenciador de uma nova comunidade. O diferencial, segundo Girard, é a dimensão do 

julgamento moral por parte de Deus, que com a pergunta: Onde está o teu irmão Abel? 

Coloca-se do lado da vítima.  

 Girard cita Max Weber como um dos únicos autores a fazer referência desta 

dissemelhança moral, mas que, infelizmente, a analisou apenas sob o aspecto sociológico e 

cultural, reafirmando a tendência preconceituosa de não se colocar em favor da vítima. Aqui, 

é preciso levantar a voz profética de Girard, que desmascara a mentira da leitura que sempre 

quis e quer se impor a partir dos mitos, a saber, a leitura a partir dos sacrificadores e nunca a 

partir das vítimas, de sua inocência e da culpabilidade dos verdadeiros culpados. O diferencial 

nos mitos bíblicos está no fato de que Deus - o de fora - convida-nos a fazer uma leitura a 

partir de outro ângulo, o da vítima.  

 A partir da antropologia girardiana, não se pode mais tratar com indiferença esta 

revelação obtida a partir do mecanismo do bode expiatório. E muito menos, continuar 

aceitando uma interpretação que culpabiliza a vítima por todos os males coletivos, 

justificando o assassinato e, depois sacralizando a mesma vítima. Do contrário, estaríamos 

alimentando até agora a influência exercida por esta leitura, quando se fala dos ritos, dos 

interditos, dos mitos e da transcendência religiosa, como se fosse Deus a pedir e exigir 

absolutamente os assassinatos fundadores.  

 Jean Michel, um dos interlocutores de Girard nesta sua terceira obra, recorda que 

as sete vítimas de Caim se transformam nas setenta e sete, das mãos de Lamec, ou seja, a 

violência indiferenciada se propaga mimeticamente. É quando estamos numa crise mimética, 

como a que vivemos hoje, cujo sinal visível é a destruição de toda forma de cultura, por 

de culturas milenares, onde podemos perceber a emergência do mecanismo vitimário 

                                                           
85 Gn 4,15a 
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graças à verdadeira leitura judaica, a partir de seus mitos bíblicos, podemos constatar que 

qualquer cultura, sociedade ou religião fundada sobre o mecanismo vitimário da violência 

tende à sua autodestruição. 

 No relato sobre o mito de José do Egito (Gn 37 e 39), tanto na versão Eloísta 

quanto na versão Javista, aponta-se o aspecto coletivo da perseguição à vítima e ao mesmo 

tempo revela-se a inversão da relação entre vítima e comunidade perseguidora, ou seja, 

declara- stória de José a vítima é um 

acusação à própria Bíblia e ao povo seguidor da mesma de inventar e reafirmar a fundação 

das sociedades de então, fundadas sobre um primeiro assassinato, seja pelos duplos, seja pela 

coletividade. Até hoje se defende que a humanidade é inocente, ou seja, que ela não é culpada 

por nenhum assassinato ou pecado original. A Bíblia quer mostrar justamente o contrário, ou 

seja, quem é a verdadeira vítima e quem são os verdadeiros culpados.  

 Girard também faz de toda a história do Êxodo uma leitura mitológica de 

explicitação da crise sacrificial e da expulsão da vítima na pessoa não só de Moisés, mas de 

todo o povo hebreu. Contudo, nosso autor vai além do que poderiam acusá-lo de 

mitologizador de toda a Bíblia, partindo para a análise de outros livros, tais como o Levítico e 

os livros proféticos. Ele se pergunta qual a dimensão comum entre a literatura profética e os 

grandes mitos do Pentateuco. A resposta comum é sempre em referimento à hipótese da 

emergência dos mecanismos que fundam o religioso, a saber, os interditos, os sacrifícios e os 

mitos, diante da crise da unanimidade violenta.  

 O diferencial profético, mas não totalmente levado a termo no Antigo Testamento, 

é a consciência do esgotamento do sistema sacrificial ritual de animais, sendo substituído por 

profetizado segundo Isaías, na pessoa do Servo Sofredor (Is 52, 13-53, 1-12) que assumiria 

sobre si toda a unanimidade da violência recíproca. Em suma, o que os profetas fazem é a 

transferência de sentido do ritual para sua real finalidade: Amar teu próximo como a ti 

mesmo, mandamento que já existia antes dos interditos, dos sacrifícios, dos ritos e mitos, mas 

que na prática estava sendo negligenciado e era até mesmo visto como prática impossível na 

época profética. 

 

Notemos em primeiro lugar que o Servo aparece no contexto da crise 
profética e para resolvê-la. Ele se torna, devido ao próprio Deus, o 
receptáculo de toda violência; ele é substituído por todos os membros da 
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comunidade. Todos os traços atribuídos ao Servo vão predispô-lo ao papel 
de um verdadeiro bode expiatório humano (GIRARD, 2008b, p. 199). 

 

 Girard foi percebendo o traço surpreendente que subjaz aos textos proféticos, 

mesmo que ainda de forma ambígua, principalmente em Isaías, ou seja, a inocência da vítima 

e a revelação dos verdadeiros culpados do assassinato fundador, tirando a responsabilidade e a 

culpabilidade de Deus. Esta era a concepção sobre a divindade no Antigo Testamento, de um 

Deus pronto para se vingar violentamente. Seria inaceitável e incompreensível, como de fato 

se deu no evento Jesus de Nazaré, um Deus e um reinado de Deus completamente estrangeiro 

e alheio à violência. Percebe-se a sintonia do pensamento girardiano com toda a corrente de 

especialistas da exegese bíblica dos últimos anos sobre a aproximação histórica do evento 

Jesus de Nazaré. Nas palavras de Pagola (2014) temos o resumo desta afirmação. 86 

 Aqui, Girard faz a passagem do Antigo ao Novo Testamento, dizendo que os 

evangelhos narram ao mesmo tempo uma continuidade e descontinuidade do mecanismo 

fundador de cultura sócio-religiosa.  

 

Os textos evangélicos concluem o que o Antigo Testamento deixa 
inacabado, ou seja, eles constituem a forma perfeita de uma obra que a 
Bíblia judaica não levou a seu termo, da forma sempre afirmada pela 
tradição cristã (GIRARD, 2008b, p. 201). 

 

3.2 No Novo Testamento 

 

 É urgente fazer uma leitura antropológica de importância crucial sobre o 

mecanismo sacrificial, para se revelar a verdade sobre o evento Jesus de Nazaré, não só a 

todas as religiões e povos, mas, principalmente, para os próprios cristãos. Para isso, Girard 

propõe uma releitura dos textos evangélicos a partir do assassinato fundador e, ao mesmo 

tempo, sua leitura não-sacrificial. 
                                                           
86O reino de Deus exige organizar o mundo não no rumo da violência, mas no sentido do amor e da 

compaixão. Certamente Jesus não pensava numa transformação mágica daquela sociedade injusta e 
cruel que ele conhecia tão bem. [...] Jesus pensa em homens e mulheres que entrem na dinâmica do 
reino de Deus com um coração não violento, para enfrentar as injustiças de maneira responsável e 
valente, desmascarando a falta de humanidade contiga em toda sociedade que se constrói sobre a 
violência e vive indiferente ao sofrimento das vítimas. Estas são as autênticas testemunhas do reino 
de Deus no meio de um mundo injusto e violento. Não serão muitas. Serão apenas umas minorias 
capazes de agir como filhos e filhas do Deus da compaixão e da paz. Não parece que Jesus esteja 
pensando em grandes instituições. Seus seguidores serão  de  ou pequeno 
punhado de  Mas sua vida, quase sempre crucificada, será uma luz capaz de anunciar o 
mundo novo de Deus de maneira mais clara e digna de crédito. (PAGOLA, Jesus, aproximação 
histórica, p. 318). 
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 A primeira observação relevante se refere ao risco de se trair a intenção dos 

evangelistas e do próprio Jesus. Por exemplo, Girard cita a tentação de se fazer sempre 

 fundamentalistas - sem uma visão mais ampla do 

que está por trás dos textos, como nas maldições aos fariseus em Mateus e Lucas. Na verdade 

o sangue derramado desde a fundação do mundo não se refere somente ao ambiente bíblico-

judaico, mas a toda a história humana fundada a partir de um fenômeno universal, a saber, o 

de se eximir das culpas individuais e coletivas para justificar a necessidade de se culpabilizar 

o outro por todos os males do mundo, a ponto de sacralizar a violência institucional, mesmo 

que seja para condenar um inocente como Jesus, mantendo-se perpetuamente uma leitura 

distorcida dos fatos, a partir dos sacrificadores e não a partir das vítimas. 

 Há uma mentira que perpassa e quer continuar perpassando de geração em 

geração. Há uma estrutura mental que perpassa as gerações humanas, gerada pelo assassinato 

fundador. Fato que passa despercebido e, esta é a critica de Girard, de que há muitos bons 

exegetas bíblicos que continuam fazendo uma leitura mítica dos evangelhos, cujos textos tão 

reveladores parecem permanecer, para estes estudiosos, como letra morta. Muito mais do que 

fazer um estudo arqueológico dos textos bíblicos em busca das diferenças entre eles, deveriam 

procurar encontrar as convergências textuais de um mesmo pensamento mais importante e 

fundamental.  

  O que está oculto desde a fundação do mundo e que está sendo revelado, segundo 

Girard, é a mentira tão antiga e sempre nova a respeito da violência e da morte. É uma 

revelação um tanto estranha, quanto estranho seria o fato de continuarmos alimentando a 

-se a 

mentira violenta dissimulando-a, ou seja, negando que somos mimeticamente violentos como 

assim também o foram nossos ancestrais ou condenando e colocando a culpa sempre nos 

outros, visando demonstrar a própria inocência. Quanto mais desviamos o olhar para os 

complexos da psicanálise e para o pecado abstrato da religião, tanto mais se perpetuará a 

podridão da violência por toda parte. 

 

Todas as culturas, todas as religiões edificam-se em torno desse fundamento 
que elas dissimulam, assim como o túmulo edifica-se em torno do morto que 
ele dissimula. O assassinato clama pelo túmulo, e o túmulo não é senão o 
prolongamento e a perpetuação do assassinato (GIRARD, 2008b, p. 207). 

 

 Girard chama este saber de perdido e que precisa ser reencontrado. Faz-nos 

lembrar do título da obra de Juan Luís Segundo (1997), A história perdida e recuperada de 
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Jesus de Nazaré, cuja temática versa sobre a sutileza da organização religiosa e legalista em 

priorizar certas palavras em detrimento de outras, como por exemplo, a passagem do termo 

pobre para o conceito mais genérico de pecador. 

 A Paixão de Cristo relembrada e teatralizada anualmente deveria nos fazer 

comp
87 A 

ito da 

Contudo, ao fazermos isto, nos é revelado o que estava oculto, ou seja, a Paixão de Cristo 

reproduz exatamente o acontecimento fundador de todos os ritos do planeta para desconstruir 

todo o sistema primitivo deste mesmo mecanismo fundador. Na verdade se descontrói para 

reconstruir uma nova ordem mundial não mais fundada sobre a violência maléfica, mas sobre 

a violência benéfica, diria, fazer violência contra nós mesmos, contra nossos ressentimentos 

vitimário e acusadores. Pois é para escapar deste saber perdido e intolerável que se mata, até 

da revelação evangélica e da crucificação está reproduzido com uma extraordinária nitidez no 

m 88 (GIRARD, 2008b, p. 215). 

 Para que o acontecimento seja eficaz enquanto reprodução do mecanismo 

fundador percebe-se claramente a sequência: a lapidação acontece fora da cidade, não se pode 

ter contato direto com a vítima por causa da contaminação, a participação unânime e 

espontânea da comunidade no assassinato, e, finalmente, tudo isso de forma legal que é a 

ritualização da própria violência espontânea. Os mártires de ontem e de 

 

 As perseguições de todos os tempos e da época moderna ao cristianismo revelam 

ainda mais a verdade que procuram matar, citada pelo o próprio Jesus ao utilizar o salmo 118, 

- 89 Esta frase 

epistemológica nos diz que desde a fundação do mundo estava oculta esta verdade e que 

agora está revelada para radicalmente fundar algo novo, ou seja: 

 

Sofrendo até o extremo da violência, o Cristo revela e desenraiza a matriz 
estrutural de qualquer religião, mesmo que, aos olhos de uma crítica 

                                                           
87Lc 11,52. 
88Atos 7,51-58. 
89Lc 20,17.  
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insuficiente, estejamos lidando nos Evangelhos com uma nova produção 
dessa matriz (GIRARD, 2008b, p. 223). 

  

 Finalmente, a crítica de Girard que se estende também aos exegetas e aos próprios 

apologistas do cristianismo, é resumida pelo que ele chama de cegueira ou impotência 

universal para reconhecer significações tão evidentes:  

 

Em vez de se ler os mitos à luz dos Evangelhos, são os Evangelhos que 
sempre foram lidos à luz dos mitos. Diante da prodigiosa desmistificação 
realizada pelos Evangelhos, nossas próprias desmistificações não passam de 
esboços ridículos e assim como talvez também o sejam os ardilosos 
obstáculos que nosso espírito necessariamente ergue contra a revelação 
evangélica (GIRARD, 2008b, p. 224). 

  

3.3 Leitura não sacrificial da Paixão de Cristo nos Evangelhos 

 

 E o que dizer da Paixão e Morte de Jesus como o Sacrifício Pascal de Cristo, por 

excelência? Se compreendermos bem a hipótese girardiana, seria uma leitura equivocada e, no 

-

a história do cristianismo e da história das civilizações e religiões da humanidade. A paixão 

de Cristo deve ser vista como o ato de salvação da humanidade por amor-gratuidade e não 

como um sacrifício.  

 Para seguirmos seu raciocínio faz-se mister recordar que, como vimos no capítulo 

anterior, para Girard as formas mitológicas de todas as culturas são filhas do único 

mecanismo que ele chama de sacrifício expiatório. Até mesmo a cultura religiosa cristã que 

como todas as culturas, pelo menos até certo ponto, em formas mitológicas produzidas pelo 

 

 A boa notícia chamada Evangelho é dupla, pois, justamente ela, ao reforçar o que 

pareceria mais um mito a ser perpetuado está desmascarando este mecanismo vitimário 

fundador ao combater sua visão sacrificial. Com o desenrolar dos fatos e da 

institucionalização do cristianismo, de duas uma: ou se perpetuaria a visão sempre existente 

de se alimentar a necessidade de sacrifícios expiatórios, mesmo que fossem em substituição 

ao primeiro assassinato fundador, ou a humanidade trilharia por uma nova era nunca vivida 

antes.  
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 O que de fato a paixão de Cristo revela segundo Girard? A Paixão de Cristo tem 

como função subverter o sacrifício. E toda e qualquer leitura da Paixão contrária a esta 

subversão seria uma dissimulação de seu real e verdadeiro sentido de ser, a saber, seria 

continuar escondendo o mecanismo vitimário e perpetuando seu funcionando. É preciso, 

antes, desmascarar esta mentira, mãe de todas as mentiras. Para isso Girard convida a 

aprofundar os textos bíblicos sem tirar ou acrescentar nada deles. 

 A tese medieval à luz da carta aos Hebreus de que Deus exigia uma nova vítima 

que seria seu próprio Filho para vingar sua honra ferida pelos pecados da humanidade não 

pode ser mais defendida. Ela foi, em parte, a mãe do ateísmo moderno. Ela contradiz o que o 

Evangelho quer negar, ou seja, a concepção vingativa ou retaliativa de Deus como era a 

concepção veterotestamentária. Temos nos Evangelhos este novo direcionamento que 

desmente a tese de um Deus vingativo: 

 

Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os 
vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem; desse modo sereis filhos de 
vosso Pai que está nos céus porque ele faz nascer o seu sol igualmente sobre 
maus e bons e cair a chuva sobre justos e injustos (Mt 5,44-45). 

 

 Na verdade, Deus ou o diabo não é o culpado de todos os males da humanidade e 

muito menos da morte. Esta afirmação poderia ser fonte para um ateísmo prático ou, segundo, 

o autor uruguaio, citado anteriormente, o princípio de vida dos ateus em potencial. Esta era a 

função atribuída à divindade primitiva, ou seja, absolver sobre si tudo o que os seres humanos 

da pelos pecados da 

 (GIRARD, 2008b, p. 227). Contudo, o que é novidade e absurdamente não 

compreendido até hoje é a revelação de que Deus não precisa de sacrifícios para se relacionar 

 

 Girard faz uma leitura antropológica não-sacrificial da Paixão de Cristo e, 

consequentemente, do ser humano e do corpo, a partir da sua interpretação dos Evangelhos 

como fonte potente e subversiva a toda visão até então sempre defendida e reafirmada. Mas 

como esta tese se manterá firme diante das leituras sacrificiais até então em vigor nas igrejas 

cristãs? É o que Jean-

a leitura não-sacrificial prevaleça de modo decisivo sobre todas as leituras sacrificiais que já 

 (GIRARD, 2008b, p. 230). 
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 Para continuar defendendo sua hipótese Girard faz uma belíssima exposição 

interpretativa da relação entre a literatura apocalíptica e a literatura metafórica das parábolas. 

A leitura feita até então do apocalipse reforça ainda mais a concepção de um Deus violento, 

aspecto que causa certo descompasso quando contemplamos o rosto e as ações sobre Deus e 

seu Reino, descritos nos discursos parabólicos. O problema é que muitas imagens 

apocalípticas atribuídas a Deus são retomadas do Antigo Testamento marcado pela concepção 

divina violenta 90. Felizmente hoje em dia a exegese, em perspectiva inter-religiosa, já procura 

distanciar-se desta concepção de interpretação veterotestamentária.  

 Há uma diferença de visão da apocalíptica em João e a apocalíptica dos 

Evangelhos, ou seja, nestes a violência é sempre remetida aos homens e não a Deus como se 

perpetua naquela. Diz Girard que a dificuldade de interpretação tanto para os crentes como 

para os descrentes se dá pela influencia medieval ainda presente de um Deus violento que 

colocaria um fim às abominações da humanidade pecadora. Jesus, pelo contrário, no que diz 

através da parábola dos vinhateiros homicidas de Mateus (21,40-41) e da parábola dos 

talentos (Lc 19,11-27), não responsabiliza Deus pela violência e sim, coloca na boca dos 

ouvintes a concepção que eles mesmos têm de um deus malvado e, ao mesmo tempo, mostra 

quem são os verdadeiros malvados. Percebe-se mais uma vez que a linguagem é muitas vezes 

um dos grandes entraves que dificulta a compreensão da verdade revelada em e por Jesus.  

 Outra argumentação belíssima é sobre a doutrina paulina do aparente fracasso de 

Jesus ao ser crucificado que, segundo Girard, não tem nada a ver com o sacrifício, mas que 

infelizmente, esta doutrina foi abafada por causa da leitura sacrificial que se sobrepôs até 

hoje, de cujas correntes a teologia ainda não se libertou, diz nosso autor. Precisamos resgatá-

la, pois ela é crucial para a revelação do mecanismo fundador.  

 A cruz tira a eficácia do mecanismo de sacralização, ela revela que o mal não tem 

mais como alimentar-

martirizado, que exclui a sacralização da vítima como culpada, considerada responsável pelas 

desordens puramente huma  (GIRARD, 2008b, p. 240). A 

pregação do reinado de Deus se dirige àqueles que compreenderam que a violência se 

                                                           
90Fazemos referência mais uma vez à belíssima análise de José Pagola da pregação de Jesus, sobre o 

amor aos inimigos.  esperavam um Deus vingador. Um após o outro, os salmos que eles 
recitavam pedindo a salvação falavam da  dos  O autor ainda explicita na nota 
de rodapé a fonte levítica desta teologia de um Deus violento:  andardes segundo meus preceitos, 
[...] a espada não atravessará vossas fronteiras. Perseguireis vossos inimigos, que cairão diante de 
vós ao fio da espada. [...] Mas, se não me ouvirdes e não cumprirdes meus mandamentos, [...] voltar-
me-ei contra vós e sereis derrotados diante de vossos inimigos; os que vos odeiam vos tiranizarão. 
Lev 26, 3.6-7.14-  (PAGOLA, Jesus, aproximação histórica, p. 310-314).  
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combate com a não violência e, se preciso for, é preferível morrer a matar. Seria então um 

convite à renúncia, na concepção moderna, do direito às represálias, à legítima defesa. A 

recusa ao reino e de sua mensagem é um sim à violência de todos contra todos. Continuar 

recusando a proposta do reino, para Girard, significa continuar optando pela violência 

sacrificial e seus objetivos.  

 Neste sentido, Jesus e tudo o que se refere a ele é realmente o que se deve 

eliminar da face da terra. Jesus se coloca como vítima e a mais inocente de todas para 

desvelar a verdadeira natureza da violência. E o responsável da sua morte nem é Deus e nem 

o ser humano, mas o mal que é sujeito, o que a teologia chama do Adversário da instauração 

do Reino, o diabo citado pela tradição, mas que é também toda e qualquer situação e realidade 

onde a Palavra-Verbo-Jesus não é acolhida e não é aceita, quando não se obedece à sua 

Palavra que diz não à violência.  

 Quando se afirma que o mundo é mau, na verdade esquece-se, ou dissimula-se a 

certeza de que o mundo é a representação da condição humana que é livre para optar pelo 

deve ser unânime, pois um só ficando de  (GIRARD, 2008b, 

p. 258). Não existe outra causa para a morte de Jesus senão o princípio que norteou toda sua 

(Jo 15,13). 

 A experiência agápica, ou seja, do amor de Deus manifestado plenamente na 

Paixão e Morte de Jesus, que segundo nosso autor, foi o único ser humano a conseguir 

cumprir o mandamento de amar plenamente, leva-nos a compreender a revelação de um Deus 

transcendente, pela via antropológica, assumindo a contingência (corpo-encarnação) e a 

imanência sem perder-se ou anular-se. Esta temática foi desde os primeiros séculos do 

cristianismo uma problemática sempre antiga e tão nova a fervilhar nos grandes debates 

teológicos dos primeiros cinco concílios ecumênicos.  

 Girard ajuda-nos a esclarecer ainda hoje que uma leitura sacrificial da Bíblia em 

geral e, da Teologia da Cruz, de modo específico, afasta aos homens e mulheres de todos os 

tempos a possibilidade de realização plena da vocação universal à qual a humanidade é 

chamada, a saber, sua divinização. É pela via não-sacrificial  diríamos da não violência - que 

se dá a leitura tanto da Paixão quanto da anterior Encarnação. A leitura sacrifical consegue 
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 Jesus revela desvelando, ou seja, revela a verdade da condição humana 

Jesus poderia realizar tal feito pelo fato de ser ao mesmo tempo externo e interno, ser divino e 

fazer a leitura sacrificial dos mesmos e, pior ainda, alimentaremos o desconhecimento cego, 

sobre o que já foi revelado evangelicamente falando. Este é o joguete da violência, ou seja, 

não nos opomos a ela, e ela logo nos cala a boca. Em outros termos, o jogo da violência é tal 

 (GIRARD, 2008b, p. 265).  

 Jesus, portanto, decide participar do jogo na certeza da sua vitória pelo fato não só 

de ser capaz de amar ao extremo, mas pelo fato de ser Deus de Deus, que não deve nada a 

não violência e do amor, constitui a única conclusão possível de lógica. É a única resposta 

adequada  (GIRARD, 2008b, p. 266). 

 Finalmente, Girard, na sua leitura dos mitos tanto bíblicos quanto culturais, à luz 

dos Evangelhos e não o contrário, retoma o tema da concepção virginal de Jesus para colocar 

à mesa a questão espinhosa da sexualidade que sempre fora lida sem a novidade de sua leitura 

mimética violenta, que na verdade, alimentou até hoje o puritanismo e todo tipo de recalque. 

mímesis violenta, indicada nos mitos por meio do desejo e o estupro pela divindade. É a 

ausência desse ídolo, que é o modelo-  (GIRARD, 2008b, p. 268). 

 Uma leitura sacrificial da paixão e da redenção (feita pela cristandade e pelo 

anticristianismo da modernidade, influenciados pela interpretação da carta aos hebreus) revela 

com maior clareza que os novos fariseus  os cristãos, os etnólogos e todos os que alimentam 

esta leitura sacrificial  estão cegos como os que têm ouvidos para não ouvir e olhos para não 

ver a realidade. Girard cita as palavras de Paulo aos romanos para fundamentar esta tese: 

 

 A consequência mais terrível da leitura sacrificial na modernidade chama-se 

ateísmo, pois assim se declarada a morte de Deus. Não se pode defender a transcendência de 

Deus conservando a doutrina sacrificial. Devemos matar sim, diz Girard, este deus falso, fruto 

de uma terminologia sacrificial, como também matar o cristianismo histórico que não é o 
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Deus de Jesus, muito menos o Deus revelado particularmente pelos Evangelhos e pelo Novo 

Testamento em geral. Precisamos matar a concepção de que a moral cristã e antropológica 

está fundada num tipo de religião do sacrifício do outro ou de si mesmo  tendo o Cristo 

como modelo  porque esta não é a concepção do espírito que alimenta a verdade dos textos 

evangélicos. Girard denuncia o que está por trás desta concepção dissimuladora: 

 

O sacrificar-se poderia camuflar, em muitos casos, por trás de um álibi 
 de escravidão suscitada pelo desejo mimético. Existe 

-se, [...]; ele poderia dissimular, em 
certos casos, um desejo de se sacralizar e de se divinizar sempre situado, 
visivelmente, no prolongamento direto da velha ilusão sacrificial (GIRARD, 
2008b, p. 284-285). 

  

 A humanidade chegou numa etapa crucial, diz Girard, na qual se faz urgente a 

distinção entre leitura sacrificial e leitura não sacrificial tanto dos textos bíblicos quanto da 

mitologia universal. Com o advento da crise de uma catástrofe mundial pelas bombas 

atômicas, estamos vivendo o que nosso autor chama de apocalipse objetivo (que não é o fim 

do mundo  ele deixa isso bem claro  que não está profetizando o fim do mundo), ou seja, a 

revelação da natureza puramente violenta do humano e o mecanismo ao mesmo tempo 

fundador e destruidor das culturas e religiões violentas.  

 -

-se os 

 poderíamos 

dizer, são os que convidam todos os seres humanos a se prostrarem diante dela. Estamos 

diante de um dilema conscientemente nunca vivido antes, ou renunciamos definitivamente à 

violência e assumimos a postura evangélica do reino da não violência, ou será ela que 

desencadeará 

como foi prometido pela divindade, que não será pelas águas, talvez pelo o fogo.  

 

mecanismo sag

enxergar que a violência mimética está entre nós e que é ela mesma a impedir, pela leitura 

sacrificial, a verdade tão antiga e tão nova de nós mesmos, da história humana de todas as 

épocas, ou seja, a verdade de que a violência sempre esteve associada ao desejo humano. Esta 

violência não é instintiva, pois ela está sempre à disposição da vontade humana. Basta 

homens são os 
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3.4 O Mecanismo Vitimário fundamento do religioso 

 

 Diante de tudo o que já foi dito até aqui, fomos percebendo que Girard faz sua 

leitura antropológica do desejo humano, dos mitos e das tragédias gregas, dos ritos religiosos 

de diferentes povos, pela via da ciência do religioso. Segundo ele, mesmo diante do triunfo do 

espírito científico, o enigma do religioso se impõe. Contudo é uma imposição sutil, pois se 

impõe pela via da ausência. Aparece ainda mais a complexidade e a metamorfose de suas 

pesquisas.   

 Ele diz que foram os etnólogos que aceleraram esta metamorfose ao 

transformarem o religioso em uma questão científica. Estes procuravam responder à pergunta 

sobre a origem das religiões para saber a influência delas na vida humana e social, mesmo 

diante das críticas sobre a impossibilidade de se pretender formulações de sistemas 

universalmente válidos. De fato, a questão do método, na época do autor, baseava-se no 

método estrutural, das estruturas de linguagem simbólica e não sobre princípios gerais, como 

o sagrado. Daí nasce a inquietação girardiana. Por que a palavra religioso é excluída? Por que 

umas palavras sim outras não podem ser pensadas e sistematizadas? Aqui ele cita Evans-

Pritchard e Lévi-Strauss, que excluem o religioso dizendo que não há nada de bom nas teorias 

do religioso. 

 Diz Girard que, hoje em dia, qualquer descoberta importante na área do 

conhecimento, torna-se uma ameaça. Seria Girard mais um mestre da suspeita (Marx, Freud, 

Nietzsche), para lembrar a expressão de Paul Ricoeur? Para nosso autor, pesquisar e falar 

sobre o religioso, uma problemática que há muito tempo não se tem uma resposta definitiva, 

no mínimo torna-se suspeita. Mas ele não se deixa convencer e não acredita que não se deva 

pensar sobre o ser religioso, pelo fato de não se ter chegado ainda a uma resposta válida, pois 

na etnologia ninguém se entende quanto aos conceitos de rito, sacrifício, mitologia, etc.  

 A tese de Girard é tipicamente uma hipótese científica, pois não possui a ilusão de 

declarar-se absoluta justamente pelo fato de que ela não pode ser verificada a priori antes de 

se chegar ao fim de todas as culturas humanas. Este é o paradoxo desta teoria. Ele faz uma 

leitura rigorosa dos interditos e dos ritos passados e presentes à luz do mecanismo de unidade 

violenta. Este mecanismo não foi ainda desativado, ou refutado, pois a história humana 

continua em curso e não sabemos se encontraremos outro mecanismo ou não. Fica em aberto! 

Girard não fecha nada, pelo contrário! O saber proporcionado pela intuição, pela aceitação e 

compreensão do mimetismo humano é ambíguo, por ser um saber sobre si mesmo que lhe 
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escapa e o deixa livre, ou seja, ele retira o essencial da observação de que nos torna capazes 

de observá-lo. 

 Qual era a situação na época de 1978 sobre crenças e sobre as ciências humanas? 

Era profundamente marcada pelo estruturalismo e o fracasso das grandes teorias, tais como a 

de Durkheim e a obra de Freud, Totem e Tabu. O estruturalismo etnólogo nasce do encontro 

entre Claude Lévi-Strauss e a linguística estrutural de Roman Jakobson, durante a segunda 

guerra mundial. O estruturalismo defende a tese de que dados linguísticos e culturais só têm 

sentido de ser dentro de um sistema dotado de uma coerência interna e que, por sua vez, 

devemos nos limitar à leitura que se faz das formas simbólicas ali encontradas e não em outra 

parte. Portanto, as culturas etnológicas não se interrogam sobre o religioso como tal.  

 A crítica de Girard é a de que estamos aprisionados nas formas simbólicas: 

  

Podemos apenas reconstituir as operações de sentido, não somente para nós, 
mas para outras culturas; não é possível transcender os sentidos particulares 
para nos interrogarmos sobre o homem em si, seu destino etc. (GIRARD, 
2008b, p. 26). 

 

 Por conseguinte, os adversários de Girard o acusam de desumanizado e árido, pois 

ele diz que o que há de positivo do estruturalismo antropológico é que sua leitura das formas 

culturais suscita uma extraordinária poesia. Ao renunciar às grandes questões, a etnologia 

herda toda a problemática do século XIX, sobre a morte de Deus e a morte do homem, como 

dizem os pós-estruturalistas. Girard não é de acordo em falar de morte do homem. Esta será 

sempre a questão que retorna à mesa das discursões. Conceitos sobre o homem e a 

humanidade estarão sempre presentes no centro das perguntas e respostas das ciências do 

homem, em todos os tempos.  

 A nosso ver, a religião não poderia estar dividida, pois assim ela não tem mais 

força para combater o princípio de ser dela mesma, ou seja, combater a desunião, combater a 

crise mimética das rivalidades. Sacrificar uma vítima arbitrária foi a solução encontrada pela 

comunidade para resolver a questão do mal provocado pela crise mimética. Portanto, a 

comunidade percebe também a metamorfose da vítima que antes era culpada de tudo e que 

sentido de ser e de existir. 

 Girard chega à seguinte conclusão quanto à pergunta sobre se esta solução do 

sacrifício vitimário vai, infalivelmente, acontecer: ele não pode afirmar que sim, que vai 
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acontecer, o que ele afirma é que se pode pensar em não acontecer, pois existiram 

comunidades que desapareceram violentamente, antes de terem chegado à resolução da crise 

mimética. 

 O que ele quer afirmar são duas coisas: primeiro, a crise mimética sempre se 

produz e, segundo, a solução normal que reuniu a comunidade e que estabeleceu regras de 

convivência pacífica entre os membros da mesma, superando os antagonismos coletivos, foi o 

sacrifício de uma vítima. Temos, portanto, um ser maléfico e benéfico, que pode aparecer ou 

desaparecer a qualquer momento, e o que caracteriza ou visualiza sua presença é o assassinato 

coletivo. O sacrifício é a visibilidade desta realidade metafísica, deste ser maléfico e ao 

mesmo tempo benéfico. 

 Há, portanto, duas conclusões às quais chega a comunidade primitiva, segundo 

Girard, sobre o imperativo do sacrifício, diante da questão sobre o que a comunidade deve 

fazer para não alimentar o mimetismo do desejo: primeiramente, não refazer os gestos da 

crise, abster-se de qualquer mimetismo, de qualquer gesto de apropriação com respeito aos 

objetos que foram causa ou pretexto para a rivalidade; e depois refazer, ao contrário, o 

acontecimento milagroso que finalizou a crise, imolar novas vítimas substitutas da vítima 

original em circunstâncias tão semelhantes quanto possível às da experiência original 

(GIRARD, 2008b, p. 50). 

 Na teoria do religioso o problema é quando a razão de ser do rito vai-se perdendo 

e desviando-se para outros fins. O problema aqui é que dentro do âmbito religioso, com o 

decorrer de tempo, o risco que se corre é de se afastar demasiadamente do sentido e da 

seja tornando os ritos mais sóbrios.  

 Isto acontece quando não se leva em conta a natureza mimética do desejo 

conflitivo humano, ou seja, quando não se leva em conta que o objeto em si mesmo não vale 

nada, pelo contrário, quando se supervaloriza o objeto de desejo. É ainda mais difícil para o 

ser humano admitir que seu desejo é nulo, não existe, não é espontâneo e autônomo, que ele 

deseja só a partir do outro. Como já analisamos anteriormente, o meu desejo não é despertado 

em mim nem pelo objeto e nem por mim mesmo e sim pelo outro. 

 Será que vamos continuar justificando e legitimando a nossa necessidade de 

alimentar os nossos conflitos? Esta é a loucura humana até hoje, diz Girard! Alimentamos 

nossas rivalidades quando expulsamos o objeto de desejo, aflorando-se ainda mais o conflito, 
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e pior ainda, é quando nos afastamos do real significado do rito sacrificial que nos 

proporcionou a solução momentânea para as dissenções.  

 Temos que admitir que somos assim, reconhecer que o desejo humano é mimético 

e violento, destruidor e mortal. Precisamos admitir ainda mais que a solução também está no 

mimetismo violento, só que a diferença está na forma, no rito, ou seja, é uma violência 

canalizada para uma vítima expiatória. 

 Na verdade, o que faz surgir cultura não é a reconciliação em si mesma propiciada 

pelo sacrifício, mas ela surge da unidade entre os membros da comunidade humana em torno 

das proibições e dos sacrifícios rituais. A vítima expiatória reproduz o efeito apaziguador aos 

membros da família humana somente quando estes membros, em comum acordo, canalizam 

para a vítima todas as suas forças miméticas de violência.  

 O papel do religioso é o de fazer todo o esforço possível e impossível para manter 

 O religioso adora a violência 

sagrada, ou seja, a violência ritual, sacrificial, pois ela traz a paz. O religioso é orientado para 

a paz, mas os meios de alcançá-la são violentos, tais como os interditos e os rituais 

sacrificiais. Isso não quer dizer que Girard defende que o religioso cultua a violência, ou que 

ele seja a favor da violência, antes, pelo contrário, ele está defendendo forçosamente a 

necessidade da violência ritual.  

 O religioso é e sempre foi mal compreendido em diferentes épocas. Ou ele é 

endeusado, sagrado, adorado, ou ele é vomitado, rejeitado, renegado, excluído pelos demais 

seres humanos. Assim o fazem também com o objeto e com o sacrifício expiatório. Girard 

está se referindo não ao religioso moderno, mas ao religioso primitivo. Ele está falando não 

da vítima expiatória perpetuada nos rituais, de forma exclusiva, no sentido que os modernos 

entendem, mas da vítima como mecanismo espontâneo e primeiro, fundante.  

 Por que nenhuma outra sociedade produziu o mesmo tipo de concepção e 

percepção que o religioso primitivo possuía,  pergunta-se Girard, afirmando que esta deveria 

ser a tarefa da etnologia. Nosso autor responde dizendo que quanto mais distantes do 

mecanismo original, cada vez mais, vamos desconhecendo seu efeito e seu significado. É 

quando não damos mais o valor de antes aos interditos e ao mecanismo do bode expiatório, 

quando os banalizamos ou os tratamos com indiferença, mesmo sabendo que eles existem. 

Poderíamos dizer que este distanciamento produz o desconhecimento e a perda do valor de 
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tudo aquilo que o religioso primitivo dava valor, pois ele estava mais próximo do evento 

fundante e originante de cultura religiosa. 

 Portanto, Girard, nos apresenta o paralelo entre rito e mito. Os ritos têm tudo a ver 

com os mitos. Também nos mitos, principalmente, os gregos, a vítima/herói é sempre o alvo. 

Culpada por todos os males da comunidade, responsabilizada por toda a crise mimética. 

cena central dos mitos é o assassinato, freque

assassinato individual está relacionado aos dois irmãos inimigos ou gêmeos inimigos que, ao 

morrer para que os duplos desapareçam, ou seja, para que a diferença reapareça e para que a 

cidade seja fundada. [...] O assassinato é único, mas ele re

(GIRARD, 2008b, p. 61). 

 Podemos dizer a partir do que foi dito no tópico anterior sobre a paixão de Cristo, 

que a fatalidade da vida humana de Jesus de Nazaré não consegue dominar ou aprisionar o 

conjunto dos postulados ao qual o espírito humano é conduzido pelas transferências coletivas 

transcende e ultrapassa o próprio sagrado e que lhe é exterior e que transforma a comunidade 

humana naquilo que ela quer, a saber, a paz, a concórdia, a unidade e a felicidade de todos.  

 O modelo (o mecanismo da vítima expiatória) ao qual chega Girard é apenas 

aquele que o ajuda a defender o princípio da diferença e a diferenciação religiosa e cultural e, 

por sua vez, para abrir caminho à pluralidade de formas religiosas concretas. O critério de 

interpretação de Girard, a partir desta sua teoria no campo do religioso, é o que seus críticos 

-de-força a extraordinária diversidade dos fenômenos 

 

 A teoria de Girard, diz Jean-Michel, segundo a obra A Violência e o Sagrado, não 

é uma teoria do religioso, mas das relações humanas e do papel desempenhado pelo 

mecanismo de vítimas nessas relações. O pano de fundo de todas as teorias das relações 

humanas é a força do mimetismo do desejo que tende à vitimização nestas mesmas relações. 

Pois todos os campos do saber religioso, psicológico, etnológico, filosófico das relações 

humanas são diferentes maneiras de ignorar o mimetismo presente fundamentalmente na vida 

humana.  



102 
 

 Portanto, Girard denomina-se como um historiador das ciências humanas que está 

diante de um problema a ser solucionado e que se volta para os cientistas existentes no 

decorrer da história humana para tentar solucionar este problema. A partir de sua pesquisa ele 

pode dizer quais foram os cientistas que chegaram perto da solução e quais os que a 

abandonaram no meio do caminho.  

 Então, podemos nos perguntas sobre o que há de diferente em Girard, em 

comparação com outros cientistas. Ele mesmo nos mostra o diferencial de sua pesquisa. O 

diferencial é que ele chegou ao mecanismo de sacralização identificado pelo bode expiatório 

que revela a tendência fundamental nos seres humanos de escaparem ou evitarem a todo custo 

a violência à custa de uma vítima, seja ela humana, seja ela animal. 

 Finalmente, como foi dito, Girard afirma que para se compreender ainda mais este 

sistema complexo da teoria mimética da vítima expiatória, precisa-se da luz trazida pela 

teologia judaico-cristã.   

 

A vítima aparece como único princípio ativo de todo o processo de crise e de 
resolução; é por isso que a instauração ou restauração de uma ordem 
religiosa (sagrada) lhe foi atribuída. Os verdadeiros bodes expiatórios são 
aqueles que os homens são incapazes de identificar como tais, aqueles em 
cuja culpabilidade eles acreditam piamente (GIRARD, 2008b, p. 69). 

 

 É preciso desconstruir para reconstruir. É preciso fazer esta passagem do antigo 

ao novo. É preciso percorrer o processo até o fim, até chegar ao mecanismo da gênese, pelas 

duas pontas da corrente, a saber, o positivo e o negativo, o alfa e ômega da cultura humana. 

Assim, poderemos entender que a vítima expiatória é o resultado final do processo mimético e 

não o início de tudo. Eis o seu paradoxo.  

 Para Girard o religioso está na gênese de tudo porque ele é quem vai trazer a paz e 

a unidade cultural. O que é interessante observar, até mesmo o canibalismo faz parte destes 

exemplos de comportamentos onde o sacrifício está presente, contanto, deve-se lembrar de 

que aqui, a vítima não era simplesmente uma substituição do real.  

 Temos também como exemplo as futuras vítimas que são os prisioneiros de 

guerra em diferentes tribos e povos do passado. Portanto, o mecanismo da unidade de todas as 

diferentes culturas e diferentes tipos de comportamentos (culturas primitivas, instituições, 

funerais, casamentos, ritos de passagem, monarquia, sacrifício humano, sacrifício animal, 

domesticação humana e animal, canibalismo, masoquismo, sadismo, a caça ritual, os 

guerreiros capturados - mortos e comidos, os interditos alimentares e sexuais como o incesto, 
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o parricídio, os alimentos totêmicos; as pestes, nosso culto aos mortos e os túmulos...), 

chama-se sacrifício expiatório, e por sua vez, está no campo do religioso.  

 

qual é importante se desfazer 

como justo e um ato bom. Na perspectiva dos linchadores, a comunidade religiosa pode 

explicar a certeza de que a vítima é realmente onipotente para o mal e de que ela deve ser 

destruída e, que o linchamento é justo.  

 É o que vemos hoje claramente em relação à lei da pena de morte e às leis 

aprovadas em favor de que os cidadãos de bem precisam estar armados para uma possível e 

inevitável legítima defesa. O que está por trás disso tudo é sempre o mecanismo vitimário 

fundador. Contudo, sempre foi assim e se faz necessário que sempre o seja para que a 

civilização humana subsista? Até quando perpetuará este mecanismo fundador da paz e da 

reconciliação entre as pessoas? Até quando precisaremos de vítima para nos reconciliar uns 

com os outros? Não é melhor amar-nos uns aos outros? Não é melhor viver o mandamento do 

amor que diz ser preferível morrer a matar? É o que a hipótese de Girard procura responder! 

 Diante do exposto, podemos sintetizar com Girard sua própria hipótese, da 

seguinte forma:  

 

a) Apresenta-se o tema da indiferenciação violenta, um contexto social de 

violência coletiva; 

b) Acusações recíprocas, linchamentos e mortes;  

c) A representação (a vítima) da violência coletiva;  

d) A fundação ou refundação cultural sugerida pelos efeitos apaziguadores do 

linchamento e sua eleição como modelo da ação mítica e ritual religioso;  

e) Com o tempo, o mais revelador de tudo isso, é que a acusação do próprio herói 

mítico (sua conotação negativa) será um fato absolutamente certo e 

incontestável. 

 

 Em uma palavra, eis a dificuldade paradoxal de ser enxergar a verdade dos mitos, 

da explicação última da mitologia:  

 

Ao mesmo tempo torna-se possível compreender a razão pela qual em 
primeiro lugar os crentes, e em seguida os incrédulos, sempre passaram ao 
largo do segredo, no entanto tão simples, de toda mitologia (do discurso 
parabólico de Jesus). Os crentes (cristãos alienados da realidade) são cegos 
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porque têm uma confiança cega em todas as representações míticas, os 
descrentes (denominados ateus ou os indiferentes ao sentido de ser e existir 
do pensamento religioso e mitológico)91 substituem essa confiança por uma 
desconfiança igualmente cega e abstrata por que ela diz respeito mais uma 
vez a todas as representações da mesma forma. Se mito (Parábolas do Reino) 
significa algo, esse algo é sempre diferente daquilo que ele fala diretamente 
(GIRARD, 2008b, p. 145).  

 

 O detalhe que não se pode deixar passar em branco: o aspecto defeituoso ou o 

sinal de fraqueza da vítima e, por sua vez, do mecanismo vitimário, ou seja, a quebra do 

truque, o desmascaramento ou a desmistificação do mito. A deficiência física está relacionada 

ao que impede uma pessoa de estar no convívio das outras ditas normais. A sequência lógica 

da mímesis da diferença física e comportamental é: imitação do defeito, reação ao defeito 

através de zombaria, perseguição (preconceito, repúdio), violência e morte. No fundo é a não 

aceitação daquilo que em nós é fraco, é débil, é não ser. 

 O próprio Girard sabe que sua tese pode ser considerada um escândalo teórico por 

estar numa época intelectual excludente e absolutista, numa situação paradoxal, incapaz de 

aceitar uma hipótese de um referente real para a mitologia, pois viola o princípio legítimo da 

análise imanente, esta, por sua vez, isola as significações das diferentes realidades e 

fenômenos analisados.  

 Vive-se hoje na ditadura, no terrorismo dogmático antirreferencial da linguagem 

onde tudo deve reduzir-se à linguagem. Só existe ou só se pode dizer algo sobre o que a 

linguagem pode e é capaz de falar. Não posso falar de algo que não sei se existe ou existiu de 

fato, ou seja, tudo aquilo que não se pode provar empiricamente. Assim,  

 

é a própria possibilidade da verdade no domínio do homem que nos é 
recusada, é a própria noção de homem e da humanidade, dizem-nos, que está 
se dissolvendo, a possibilidade de descobrir o que quer que seja de decisivo 
é negada de modo autoritário; só existe a linguagem, e é sempre no vazio, 
em última análise, que a linguagem funciona, pois ela só pode se referir a si 
mesma (GIRARD, 2008b, p. 155). 

 

 Girard toma ao pé da letra a afirmação de que os textos literários, filosóficos e 

mitológicos são apenas um, ou seja, que todas as separações de gênero são arbitrárias. O 

referente extratextual defendido por Girard para todos estes textos é a violência coletiva 

contra vítimas arbitrárias.  

 

                                                           
91 Grifo meu. O que está em parêntese é minha análise à luz da hipótese de René Girard. 
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3.5 A passagem aos textos de perseguição 

   

 Girard retoma a defesa de sua hipótese analisando agora textos de perseguição às 

minorias da Idade Média, de origem cristã, que relatam violências coletivas durante a peste 

negra nos meados do século XV, cujas vítimas poderiam ser os estrangeiros, os doentes, os 

leprosos e judeus. Aqui todos os passos das significações encontradas nos textos míticos estão 

presentes, a diferença é que as vítimas não são sacralizadas. 

 Quando fazemos uma leitura dos acontecimentos da realidade de qualquer época 

precisamos estar atentos aos diferentes ângulos pelos quais se lê um determinado fato ou 

texto, para não cairmos no mito do humanismo moderno ou sermos vítimas de nosso 

etnocentrismo. Por exemplo, citamos a análise de Girard, a partir dos textos de perseguição 

aos semitas: 

 

Essa certeza que temos de deter a única interpretação exata não se baseia de forma 
alguma numa ilusão do sujeito ou na arrogância cultural que caracteriza o Ocidente 

racional de todos os textos antissemitas (GIRARD, 2008b, p. 159). 
 

 Nos textos de perseguição é fácil identificar os bodes expiatórios, já nos textos 

míticos nem sempre é tarefa fácil esta identificação. Claro que podemos sempre recorrer às 

características dos defeitos e das deformidades dos heróis míticos. Precisamos de um esforço 

a mais para saber o que está por trás dos relatos míticos. Tudo leva a crer que pelo viés do 

mecanismo do bode expiatório se pode chegar à verdade que revitaliza as pesquisas. Pode-se 

chegar à compreensão de que nossas sociedades modernas e ocidentais, em vias de 

dessacralização, não produzem textos mitológicos por fazer parte de uma época onde os 

textos de perseguição são os mais verídicos e unicamente válidos, já os textos mitológicos são 

relegados ao esquecimento.  

 Girard chega a afirmar que a descoberta do mecanismo fundador ajuda-nos, os 

pós-modernos, a compreender que estamos numa etapa decisiva da humanidade onde 

podemos frear a escalada da violência maléfica e da produção de mitos e rituais entre nós, 

definitivamente, ou dar continuidade a este mesmo mecanismo vitimário não somente no 

campo religioso e cultural, mas da própria hominização. 

 Girard é do parecer que as coisas mais simples da vida cotidiana e suas tramas 

corriqueiras através dos acontecimentos positivos e negativos que surgem na espontaneidade 
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e, que muitas vezes os grandes pensadores e intelectuais (Nietzsche e Heidegger) não dão a 

mínima ou os deixam passar despercebidos, nos revelam as verdades mais profundas do ser 

humano e da vida em sua totalidade planetária. Esta lógica do pensamento do nosso autor é a 

mesma lógica do reino abordada nas parábolas de Jesus.  

 A lógica do pensamento de Girard sobre o futuro da humanidade tem como 

finalidade sustentar a tese de que para a humanidade sobreviver daqui para frente, exige-se 

dela, necessariamente, a tomada de decisão sine qua non em renunciar à violência 

definitivamente, sem pietismo e hipocrisia. A emergência do mecanismo vitimário nos faz 

perceber que a história é escrita não só pelos seres humanos, mas também pela realidade 

transcendente, ou seja, tanto pela transcendência histórica quanto pela transcendência para 

além da história humana. Está no ar uma verdadeira ciência do homem em detrimento da atual 

forma de se fazer e compreender a ciência da vida, de um modo geral. Podemos perceber esta 

intuição nas palavras de Guy Lefort: 

 

Esta ciência nova do homem prepara um universo de responsabilidade 

Dostoievski ou a vontade de potência nietzschiana. Se, como sempre fez no 
passado, o homem abandonar-se ao contágio mimético, não haverá mais 
mecanismo vitimário para salvá-lo! (GIRARD, 2008b, p. 177). 

 

3.6 A conclusão de uma hipótese tão arrojada 

 
 A modernidade afirma, em sua crítica a toda pretensão de verdade absoluta, que 

não há lugar existencial e privilegiado para ela (a verdade absoluta), em linguagem alguma. A 

 

 Girard reafirma a inexistência deste lugar pelo fato de que a Verdade sempre foi 

expulsa de entre os seres humanos. Por isso, pelo fato de ser sempre expulsa, ela só pode ser 

ouvida ou vista a partir da vítima e não dos sacrificadores. Este desconhecimento da Verdade 

ocorre para uma boa parte dos seres humanos, mas no decorrer dos séculos, ela vai sendo 

desvelada, de forma sempre mais universal, ou seja, para todos e ao mesmo tempo.  

 Esta revelação já está dita nos textos evangélicos. Basta apenas, para usar as 

palavras evangélicas, que tenhamos um coração de criança para captá-la. A partir desta 

revelação Girard foi tratando de sistematizar a sua antropologia e sua teoria do desejo 

mimético. Nosso autor chega a afirmar que é a própria força da Palavra que está forjando e 
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 leitura 

sacrificial das antropologias anteriores e as tantas crises miméticas resultantes dessa leitura.  

 A identificação ou revelação da vítima fundadora se dá a conhecer por esta força 

do texto evangélico no decorrer da história conduzida por ela mesma, ajudando-nos a não só 

identifica-la, mas fazendo-nos ver de verdade, ou sermos curados da cegueira provocada pela 

leitura sacrificial. A verdade é que quanto mais a excluímos ou a negamos, mais ela alimenta 

sua força de revelação, impondo-se violentamente para dizer de que lado está a verdade sobre 

a violência, de onde ela surge, a saber, do ser humano e não da divindade, seja ela qual for. 

 Portanto, Girard apresenta-se, então, como 

 cristã na sua sistematização e aproximação dos três 

textos  evangélico, etnológico e histórico  e, assim ela possa caminhar também na direção 

da luz que a ajudaria a enxergar tudo a partir do sentido não sacrificial. Nossa vantagem 

histórica hoje em relação aos autores antigos é que estamos cada vez mais perto da revelação 

da Verdade em sua plenitude histórica.  

 

frase resume a crítica filosófica às metodologias filosóficas nas ciências humanas feita desde 

Michel Foucault, relembra Girard. A ciência da modernidade não quer saber do ditado: triste 

cego é aquele que não quer ver sua própria cegueira. Como podemos afirmar ou negar uma 

hipótese sem antes abrir-nos à verificação da mesma? Pelo menos se deve levantar a pergunta 

sobre a possibilidade dessa teoria funcionar ou não! Para isso, diz Girard, faz-se necessário 

 

 Chegamos historicamente na fase unânime da crise da filosofia ou da morte da 

filosofia e na crise das diferenças culturais. Então, como pensar a partir de fora das 

metodologias dogmáticas até então reinantes? Para Girard, aqui se abre a possibilidade de se 

pensar uma verdadeira ciência no domínio humano que traz de volta a figura imprescindível 

do religioso à mesa das discussões. Deixar que o texto cristão seja a luz sobre a mesa a 

iluminar todos os saberes da vida humana, do seu gênese ao seu sentido último.  

 Portanto, Girard afirma que não há problema algum em apresentar e apostar sua 

tese da vítima expiatória como hipótese científica como qualquer outra e em afirmar que a 

força de fundamentação desta mesma hipótese é o resultado de uma história governada pelo 

texto evangélico que nos foi revelado a mais de dois mil anos, que está sempre presente e, ao 

mesmo tempo sempre mal compreendido pela ausência da leitura não sacrificial do mesmo.  
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 A leitura não sacrificial revela o que está oculto e o que dificulta a visão de quem 

critica e exclui o sentido revelador dos textos mitológicos que desmistificam todos os mitos 

anteriores e ao mesmo tempo reforçam a tese do mimetismo violento através de textos de 

 Para Girard, um dos pensadores cristãos contemporâneos que faz a ponte entre as 

rupturas do cristianismo e todo o resto e o mostrar os meios da existência desta ruptura 

percebendo sua verdadeira natureza é Paul Ricoeur no seu belíssimo trabalho sobre a 

Simbólica do Mal.  

 Girard não é um profeta da catástrofe apocalíptica na compreensão histérica do 

fim de mundo, mas o autor contemporâneo que à luz da leitura não sacrificial revela como 

que apocalipticamente a verdade da crise atual que não é menos temível, que se revela nas 

inúmeras formas de intolerância, mas que adquire uma dimensão de futuro extraordinária, ou 

seja, um sentido realmente humano que em suas palavras pode ser resumida na seguinte frase: 

 

Uma humanidade nova está em gestação, ao mesmo tempo muito 
semelhante e muito diferente daquela com a qual nossas utopias agonizantes 
sonharam. Não compreendíamos de modo algum e durante muito tempo 
ainda compreenderemos mal do quê a humanidade sofre, e o que é 
necessário para libertá-la. Ao menos já enxergamos que de nada vale nos 
condenarmos uns aos outros ou maldizer nosso passado (GIRARD, 2008, p. 
500).  

 

 Viva a Não Violência! 
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CONCLUSÃO 

 

 Saber o que os outros falam para melhor entender o autor estudado seria ainda 

uma importante tarefa, mas que ultrapassa os limites de nossa pesquisa. Quais são os 

principais interlocutores de Girard ao longo de suas obras? São muitos. Provavelmente os dois 

autores com os quais mais buscou dialogar (embora nunca de forma direta, pois faleceram 

muito antes) são Freud e Nietzsche. Girard critica em Freud a ideia de que o desejo seja 

autônomo, porém Girard resgata de Freud a hipótese adiantada em Totem e Tabu, como 

vimos, as origens da cultura remontam a um assassinato.  

 Infelizmente não pudemos mostrar o profícuo diálogo entre Nietzsche e Girard 

para não nos estendermos demais. A este muito interessa o que disse aquele, pois sustentou 

que o cristianismo é uma religião que defende as vítimas. Isso, para Nietzsche, é um defeito 

da religião cristã, enquanto Girard crê que seja antes sua grande virtude. Porém, além desse 

desacordo, Girard aprecia em Nietzsche o fato de que, ironicamente, seja um anticristão que 

melhor tenha reconhecido o traço que distingue o cristianismo de outras religiões.  

 Girard também teve diálogos com Derrida sobre a noção de pharmakos (remédio e 

medicina ao mesmo tempo), e com Gianni Vattimo sobre o futuro do cristianismo. Girard 

lamenta especialmente não ter jamais podido manter uma conversação extensa com Claude 

Lévi-Strauss sobre as origens da cultura, talvez Lévi-Strauss não considerasse Girard um 

genuíno antropólogo, devido à sua falta de experiência etnográfica. 

 Todo início de uma obra exige seu desenvolvimento e, para satisfação de todos, 

sua conclusão. Chegamos ao final desta pesquisa. Se ainda temos fôlego para continuar o 

percurso do começo ao fim, propomos ainda uma brevíssima comparação sobre a impressão 

que se tem de Girard. Podemos até imaginar o impacto social do mimetismo da conversão, em 

resposta a uma das críticas acadêmicas sobre a aplicabilidade de sua teoria na realidade 

violenta, tanto das grandes metrópoles, quanto nas pequenas cidades da zona rural. O lugar do 

deserto - que poderíamos chamar o lugar do campo - versus o lugar das cidades. Gostaríamos 

de fazer um paralelo entre João Batista e René Girard, mostrando as semelhanças e as 

dissemelhanças entre ambos.  

 João Batista, o último dos profetas antes da vinda do Messias, dirigiu-se ao 

deserto numa vida austera, de onde fazia o convite à conversão. Não uma conversão e um 

batismo quaisquer, mas em preparação para uma nova fase da história humana. Antes de ir ao 

deserto ele certamente estava em busca de algo, de sentido da vida. Quem vai ao deserto, 
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geralmente, é uma pessoa que está em busca de algo, está em saída e não se contenta com o 

que está dado pela realidade na qual vive. O deserto, para os místicos é reconhecidamente o 

lugar da solidão, do silêncio e da escuta de Deus. O melhor lugar para abrir caminho e deixar 

Deus falar ao coração.  

 É a partir do deserto que João convida o povo, antes de tudo, a reconhecer que se 

vive uma profunda crise de humanidade e, saber que a raiz desta crise tem nome, chama-se 

pecado e rebeldia da humanidade para com a Aliança de Deus. A diferença desta crise das 

outras é que se vive numa fase de fronteira, de transição, no limiar de algo novo, a saber, a 

vinda de alguém, que João não chega a nomear. Só diz que é alguém mais forte do que ele e, 

que nem é digno de desamarrar a correia de suas sandálias.  

 Na tradição bíblica, o deserto evoca a origem de um povo novo que recomeça 

uma nova história. Contudo, o que estava acontecendo nas cidades? Certamente uma fase da 

humanidade em crise de sentido e de valores, consequências do rompimento da Aliança pela 

infidelidade a Deus.  

 A constatação feita pelo diagnóstico da realidade confirma a angústia existencial 

de quem está em busca de uma resposta para o sofrimento do ser humano, principalmente, do 

sofrimento de quem é bom e procura fazer sempre o bem ou de quem está sofrendo por que 

outros o estão fazendo sofrer e, ainda ter de levar uma vida inteira de sofrimento. Diagnóstico 

que afirma não só a ineficácia das instituições, como também o uso das mesmas para reforçar 

e alimentar o mecanismo de dor, de morte, de sofrimento e de violência. 

 Assim, nos deparamos hoje com René Girard, como o novo João Batista da 

humanidade que não está dizendo nada de novo, como ele mesmo já afirmou, mas convidando 

a humanidade a retornar à fonte evangélica e, mais precisamente, ao que é fundamental no 

evento Jesus de Nazaré, a saber, a irrupção de uma nova humanidade cultural fundada sobre a 

lei do Amor, do Perdão e, consequentemente, da não violência. 

 Como dissemos, Girard não é um profeta da catástrofe apocalíptica na 

compreensão histérica de fim de mundo, mas o autor contemporâneo que à luz da leitura não 

sacrificial revela, como que apocalipticamente, a verdade da crise atual que não é menos 

temível, que se revela nas inúmeras formas de intolerância, mas que adquire uma dimensão de 

futuro extraordinária.  

 Girard nos confirma a capacidade que o ser humano possui de tomar decisões 

livres, que podem reverter sua história de forma nunca pensada ou vivida antes. Ele mesmo 
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sugere, à luz do pensamento de Simone Weil,92 que antes de fazer da sua leitura evangélica 

uma teoria de Deus, descobre que os próprios Evangelhos são uma teoria do Homem. Afirma-

se o ser humano e sua história numa perspectiva positiva e boa. Nas palavras de Gabriel 

Andrade, Girard se transformou num dos verdadeiros pensadores que se aproximou do ser 

humano em sua totalidade.  

 Vimos que para compreender esta antropologia girardiana foi preciso percorrer as 

obras literárias daqueles que mais souberam desnudar a alma humana. Estes, segundo Girard, 

foram os grandes e verdadeiros teóricos e conhecedores do desejo humano, deixando para trás 

de forma cronologicamente inversa, os grandes Freud, Lacan, Deleuze e Guattari. Nosso autor 

sempre defendeu que não se pode atribuir a ele a origem de uma teoria do desejo mimético. 

Desde a publicação de sua primeira obra, Mentira romântica e verdade romanesca (1961), 

concebeu esse reconhecimento a Cervantes, Flaubert, Stendhal, Proust e Dostoievski.  

 Contudo, mais adiante no tempo, depois de sua conversão cristã e da leitura 

antropológica da bíblia, especialmente dos Evangelhos, Girard concebeu e defendeu a 

hipótese de que o verdadeiro mérito da descoberta sobre o desejo mimético irrompe da 

própria revelação divinamente inspirada. A teoria evangélica de Satanás, segundo ele, desvela 

um segredo que nem os antropólogos antigos, nem os modernos jamais descobriram. A 

verdade de que em Satanás se reconhece o mimetismo violento. E que, pela afirmação da 

destruição de seu poder, anunciada por Jesus antes da crucificação,93 está contribuindo para o 

aperfeiçoamento da desmistificação evangélica da queda de Satanás e reafirmando a força 

reveladora da Cruz que dissipa as trevas da destruição da humanidade. 94 

 Girard é chamado de apocalíptico não só pela sua conversão religiosa, mas 

justamente pelo fato de ter começado seus escritos por Dostoievski, o romancista 

apocalíptico. Contudo, sua diferença está numa postura muito mais de esperança que fatalista. 

Muito mais próxima do que se entende pelo anúncio da vinda do reinado de Deus. Mesmo 

sendo atualmente um crítico de Girard, Gabriel Andrade assim se expressa a respeito desta 

visão construtiva e positiva sobre a pessoa humana: 

                                                           
92Simone Adolphine Weil (Paris, 3 de fevereiro de 1909 - Ashford, 24 de agosto de 1943) foi uma 

escritora, mística e filósofa francesa, que se tornou operária da Renault para escrever sobre o 
cotidiano dentro das fábricas. 

93  disse a seus discípulos: Eu via Satanás cair do céu como um  Lc 10, 18. 
94Com a obra: Je Vois Satan Tomber Comme  [Eu via Satanás cair do céu como um raio], 

publicada em 1999, Girard, de forma mais simples, deseja introduzir seus leitores não especializados 
no programa de sua teoria mimética e de sua apologia cristã. Segundo Gabriel Andrade é a melhor 
obra sintética para adentrar na totalidade do pensamento de Girard, e também seu livro mais 
teológico (ANDRADE, René Girard: um retrato intelectual, p. 448). 



112 
 

 

 que o homem é violento; mas não 
necessariamente ele está condenado a viver em seu próprio apocalipse. O 
que distingue Girard de um Freud ou de um Hobbes é sua visão de que, 
embora o homem seja violento, não o é naturalmente (ANDRADE, 2011, p. 
501). 

 

 O ser humano é violento justamente porque não sabe conviver socialmente. A 

novidade da revelação é que isso não quer dizer que o mesmo não posso aprender a conviver. 

Jesus em atos e palavras mostrou a possiblidade, mesmo paradoxal, 95 de não alimentar a 

violência do desejo mimético. Girard tem a firme convicção de que a humanidade entrou 

numa etapa de maturidade jamais antes alcançada e que, quanto mais nos aproximamos do 

estamos do Reino de Deus.  

  No que se refere aos limites da teoria do nosso autor, segundo críticos 

contemporâneos, não se pode aceitar cientificamente um autor que termine por afirmar que a 

Bíblia é inspirada por Deus. O problema é saber o que estes críticos entendem pelo conceito 

girardiano de inspiração divina, que certamente não é como o entendem os atuais e 

mundialmente temíveis fundamentalistas do Estado Islâmico. 

 A principal crítica a Girard, por exemplo, que talvez fosse um obstáculo para o 

diálogo inter-religioso, é a forma como ele exagera o contraste entre o judeu-cristianismo e as 

 reafirma a 

posição de Nietzsche ao afirmar que o cristianismo não é uma religião como as outras, pois é 

a religião dos fracos e dos ressentidos, no sentido de que o que Nietzsche via como 

ressentimento, Girard vê como revelação. Graças à opção preferencial pelos fracos que 

podemos compreender as origens culturais da espécie humana e de sua verdadeira natureza. 

 Finalmente, Girard merece nossa admiração pela sua coragem e ousadia, ao 

expor-se a críticas e continuar defendendo ardorosamente, diria como os teólogos da 

                                                           
95Vale aqui citar o artigo de Girard comentando as declarações do, então, cardeal Ratzinger, que não 

foram feitas em nome do dogma, porém recordando uma douta e antiga discussão de posições. 
Diversamente da religião cristã, na perspectiva muçulmana os homens estão drasticamente longe de 
Deus. Traduzimos o artigo de Girard, publicado no jornal italiano La Repubblica, 20-9-2006.  
é bem verdade que o apelo à não-violência é um elemento fundamental da doutrina cristã originária. 
O Papa citou um texto marginal, enquanto o episódio ao qual deveria, acima de tudo, referir-se é o 
da Paixão de Cristo. Por que Cristo a sofre? Por que, ao invés de praticar a violência, observa até o 
fundo, e acima de si próprio, a recomendação que consigna aos homens, ou seja, a regra do reino de 
Deus, a regra da não-represália, aquela que no Novo Testamento vem definida como "a regra de 
ouro"• , e que consiste em não fazer aos outros o que não queres que seja feito a ti mesmo? Em todo 
o pensamento judaico-cristão se afirma rigorosamente a rejeição da violência: é melhor sofrê-la do 
que infligi-la ao  (GIRARD, A paixão de Jesus e a distância de Alá). 
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libertação, mas sem violência, a hipótese das vítimas inocentes, na tentativa de um retorno 

contundente de denúncia da concepção de uma cultura sócio-religiosa, fundada sobre os 

sacrifícios expiatórios, sejam eles, na concepção jurídica, seja em forma de rituais e mitos, 

como também em textos de perseguição violenta. Como diria James Alisson, Girard aponta 

antropológico necessita ser explorado pela teologia. 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
96ALISON, O pecado original à luz da ressurreição: a alegria de descobrir-se equivocado. 
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ANEXO 97 

 
 René Girard nasceu em Avignon, no dia 25 de dezembro de 1923. Seu pai 

estudou no liceu local e recebeu seu baccalauréat em 1940. De 1943 a 1947 estudou na École 

des Chartes, em Paris, especializando-se em História Medieval e Paleografia. A experiência 

da França ocupada foi muito importante para sua posterior visão do mundo. 

 Em 1947 deixou a França, começando um doutorado em História na Universidade 

de Indiana, Bloomington. Durante o curso, ensinou Literatura Francesa na mesma 

universidade. Concluiu o doutorado em 1950 com a tese American Opinion on France, 1940-

1943. 

 Girard fixou residência nos Estados Unidos, tornando-se professor nas mais 

importantes universidades norte-americanas: Indiana; Johns Hopkins; Universidade do Estado 

de Nova York, em Buffalo; Stanford. Aposentou-se em 1995 na Universidade Stanford. 

 Três livros marcam datas fundamentais do percurso intelectual do pensador 

francês. 

 Em 1961 publicou seu primeiro livro, Mentira Romântica e Verdade Romanesca, 

expondo os princípios da teoria do desejo mimético, sobretudo no mundo moderno. 

 Em 1972 foi a vez de A Violência e o Sagrado, apresentando o mecanismo do 

bode expiatório, visto como uma nova chave para a compreensão da gênese da cultura 

humana. A repercussão do livro foi grande. Por isso, já no ano seguinte, a revista Esprit 

dedicou um número especial à obra de René Girard. Desde então, o interesse pelo seu 

pensamento não parou de crescer. 

 Com a colaboração de Jean-Michel Oughourlian e Guy Lefort, dois psiquiatras 

franceses, Girard publicou, em 1978, seu terceiro livro, Coisas Ocultas desde a Fundação do 

Mundo. Trata-se de um longo e sistemático diálogo sobre a teoria mimética, agora 

desenvolvida em sua totalidade.  

 Depois da publicação desses três títulos, René Girard dedicou-se a aperfeiçoar 

aspectos específicos da teoria mimética, com destaque para a leitura antropológica da Bíblia 

e, especialmente, do Novo Testamento. 

                                                           
97Texto retirado da síntese da vida do autor, pela Biblioteca René Girard, da editora É Realizações. 

Disponível em:< http://www.renegirard.com.br/renegirard/sobre_reneGirard.shtml>. Acesso em: 10 
fev. 2015. 
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 Nos últimos anos, Girard tem analisado os grandes dilemas do mundo 

contemporâneo. Desse modo, oferece novas perspectivas sobre temas como distúrbios 

alimentares, terrorismo e crise ecológica, esclarecendo o potencial da teoria mimética para um 

entendimento inédito dos desafios que enfrentamos no século XXI. 

 


