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ÉTICA E LINGUAGEM: CONTINGÊNCIAS E IMPASSES DO SUJEITO MODERNO E PÓS-
MODERNO, Alexandre Rubenich Silva e Helena de Barros Soares (Filosofia, Centro de Ciências 
Humanas, UNISINOS). 

Esta pesquisa tem por objeto o niilismo ético, tomado como comportamento de extrema permissividade, 
desvinculado de qualquer referência a uma normatividade partilhada e esvaziando toda tentativa de afirmação da lei 
moral enquanto possível ordenação do social e dos indivíduos; trata-se da progressiva ausência de implicação 
subjetiva do sujeito em seu ato. A partir do exame do niilismo ético e da investigação de sua etiologia e seus 
mecanismos, a presente pesquisa visa explicitar relações entre ética e linguagem, bem como ampliar o diálogo entre a 
filosofia e as ciências humanas (no caso, a psicanálise): a psicanálise, enquanto fornecendo questões e a filosofia 
buscando refletir criticamente sobre o material apresentado à luz do saber acumulado na tradição. Em relação a sua 
metodologia, a investigação filosófica em pauta se fez através da interpretação crítica e discussão dos textos relativos 
aos impasses éticos próprios de nosso tempo, especialmente aqueles descritos na literatura psicanalítica e em relatos 
coletados entre psicanalistas entrevistados, que continham as características do niilismo ético, com vistas ao exame 
das causas e mecanismos destes fenômenos, buscando evidenciar articulações internas entre ética e linguagem. 
Seguindo o cronograma pré-estabelecido foi realizado levantamento e busca bibliográfica sobre o tema pesquisado, 
leitura de documentos escritos, participação em discussões teóricas e entrevista com psicanalistas, bem como a 
discussão destes relatos. Considerando os efeitos devastadores do niilismo ético, tanto em nível individual quanto 
social, constatamos, junto a profissionais das mais diversas procedências (educadores, psicólogos, psicanalistas, 
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assistentes sociais, juizes) uma busca urgente de espaços de discussão sobre a temática, esperando poder melhor se 
orientarem no seu fazer profissional. Os resultados desta pesquisa serão transferidos para a comunidade através do 
incremento de debates e discussões sobre os efeitos do declínio do valor da palavra e de sua autoridade e através da 
publicação em veículo apropriado. (Fapergs/UNISINOS). 
 




