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Resumo 

 

 

 

A pesquisa tem como objetivo  estudar o impacto da profusão de imagens capaz 

de   materializar desejos em bens de consumo e, desse modo, configurar toda uma 

sociedade. Como  hipótese básica propõe que a força da publicidade massiva nas 

sociedades industrializadas atua conjuntamente com o dispositivo disciplinar, conforme 

o conceito de Foucault, e com a monofonia oriunda das religiões monoteístas. 

Metodologicamente, a análise não considerou a função estética das imagens 

publicitárias, mas priorizou medir sua eficácia funcional no espaço social. Ao 

iniciarmos uma genealogia dos sistemas de sujeição, investigamos como se relacionam  

produção de massa,  obediência e  consumo.  Nesse sentido, a hipótese anterior se 

complementa ao considerar que a centralização midiática passou a ocupar o topo da 

pirâmide social graças ao regime de obediência, ligando publicidade e consumidor por 

laços afetivos, praticamente tornando a mercadoria personagem de ficção. Ao ocupar o 

campo de memória dos sujeitos, afetou também valores éticos, gerando uma espécie de 

fratura entre o projeto existencial e autonomia.  As bases teóricas da análise 

desenvolvida encontram-se na semiótica existencialista de Merleau-Ponty, na técnica de 

montagem cinematográfica  de Eisenstein,  no conceito de simulacro de Baudrillard e de 

devoração de Norval Baitello e Flusser, de indústria cultural da Escola de Frankfurt, 

além dos conceitos de cultura das bordas de Jerusa Ferreira e de Sociedade do 

Espetáculo de Debord. 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: imagem, consumismo, mídia, obediência, poder disciplinar, 
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Abstract 

 

 

This research proposes to study the impact of cultural industry. As a basic 

hypothesis is proposed that the strength of massive advertising in industrialized 

societies it operates in conjunction with the disciplinary device, known as the concept of 

Foucault. Methodologically, the analysis did not consider the aesthetic function of 

advertising images, but prioritized measure its functional effectiveness in the social 

space. Then, in order to start a genealogy of the subject systems, we investigate how 

they relate mass production, obedience and consumption. In this sense, the previous 

hypothesis is complemented by considering that the media centralization moved to the 

top of the social pyramid thanks to obedience regime, linking advertising and consumer 

by emotional ties, almost considering a commodity like an novel hero. The theoretical 

basis of the analysis developed are in existential semiotics of Merleau-Ponty, in film 

editing technique of Eisenstein, the simulacrum concept of Baudrillard and "devoração" 

Norval Baitello and Flusser, the cultural industry of the Frankfurt School, in addition to 

"Cultura das Bordas" of Jerusa Ferreira and Society of the Spectacle Debord. 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: image, consumerism, media, obedience, discipline, power, spectacle. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PUC-SP 

 

ix 

 

 

 

 

Sumário 

 

 

INTRODUÇÃO  1 

SUJEIÇÃO: EM BUSCA DAS ORIGENS  4 

A POLIFONIA NO MUNDO ÁTICO  15 

MONOTEÍSMO: O PRIMEIRO GRANDE SISTEMA SIMBÓLICO DE 

DOMÍNIO  

25 

MONOTEÍSMO E IDOLATRIA: SEGUNDO EIXO DO PODER 

SIMBÓLICO  

48 

TRANSIÇÃO PARA A MODERNIDADE: DISCIPLINA, MONOTEÍSMO, 

ESPETÁCULO E DISSIDÊNCIAS   

64 

CONCLUSÃO 97 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 108 

 

 

 

 

 



 

1 

 

A Mercantilização Humana Através das Imagens 

 

 

 

Introdução 

 

 

 

O trabalho assenta-se sobre algumas estruturas básicas de pensamento, embora o 

corpo teórico tenha já começado no livro anterior _ Diferença Persuasiva entre Imagem 

e Texto, em que as estruturas psíquicas do aparato apreensor do real foram 

discriminadas com mais rigor. Como havíamos confessado a herança do ceticismo 

pirrônico sem a suspensão do julgamento, cujo sistema define o teorizar como 

simplesmente dizer o fenômeno, tal como exposto nas Hipotiposes Pirroneanas
1
 de 

Sexto Empírico, fomos diretamente ao fenômeno, que poderia ser: exploração na 

sociedade de consumo, alienação na sociedade do espetáculo ou coisa que o valha. No 

entanto, se assim o fizéssemos, agregaríamos todo os dogmatismos modernos de 

arrasto, traindo a premissa cética estruturante do sistema. Por isso mesmo estendemos o 

conceito de alienação para mercantilização humana, basicamente o mesmo que 

exploração da força de trabalho alheia, seja na Antiguidade, seja no Estado Moderno. 

No tocante ao fluxo de imagens, que por hipótese daria sustentação ao modo de 

exploração capitalista no pós guerra, poderíamos renomear por retórica dramática, 

termo reapropriado pelos frankfurtianos como indústria cultural. Diferente disso, 

preferimos manter o advérbio através das imagens a fim de conservarmos essa noção de 

movimento diagonal, que atravessa algo na diagonal, que perpassa algo de um ponto e 

chega a outro situado no lado oposto. Nossa teoria tem base cética, é verdade, no 

entanto, é também sistemática, exigindo para a boa compreensão a leitura estrutural da 

escola francesa, onde os termos são definidos dentro do corpus. Por isso é bom lembrar 

que a importação de conceitos de outros sistemas pode chocar-se com os termos criados 

nessa pesquisa, já que os conceitos sofreram releituras como alienação, hegemonia, 

bordas, devoração, sujeição e outros tantos. 

                                                 
1
 Título muitas vezes traduzido para o espanhol como Esbozos Pirrónicos, exemplar da editora 

Gredos, ou por Outlines of Scepticism, exemplar publicado por Cambridge. 



 

2 

 

Longe do dogmatismo binário cartesiano, graças ao ceticismo clássico, a 

generalização dos termos nos permite assim comparar várias estruturas de poder 

díspares com maior liberdade. A primeira parte, portanto, redefine os termos a serem 

trabalhados: capital, trabalho, sujeição, alienação, ideologia, retórica, persuasão etc. 

Desse primeiro movimento, destacamos a tensão entre o determinismo materialista da 

teoria marxista e a liberdade ontológica do existencialismo de Sartre, por isso mesmo 

não descartamos nem a primeira nem a segunda. Trabalhamos justamente com a própria 

tensão. 

 Feito isso, próximos de Foucault, tentamos realizar uma genealogia do poder 

simbólico ou uma genealogia dos sistemas de sujeição. Uma hora tentamos a análise 

separada de determinada sociedade, sua economia, sua ética e sua política, outra hora 

comparamos os fatores lado a lado.  A mesma estratégia teórica de Wallerstein, ao 

explicar o funcionamento social integrando elementos tanto econômicos, quanto 

políticos ou voluntaristas, quanto culturais, isto é, aproximando o conceito das práticas 

do dia-a-dia, evitando derivá-los imediatamente do conceito de capitalismo.  

De volta às imagens, termo muito melhor trabalhado no livro anterior, grosso 

modo, esvaziamos seu potencial estético, ou seja, as imagens das quais tratamos não se 

destinam à contemplação, elas têm uma utilidade dentro da mecânica de sujeição, daí a 

proximidade com a doutrina de Flusser e Baitello, onde imagens esvaziadas de 

significação ganham a mesma flexibilidade dos utensílios. Eles estão diante de nós, em 

nossas mãos, é verdade, mas extraem do público gestos específicos. Consequentemente 

dizer que nossa relação com o real, com o ambiente, é uma relação dialética, em que um 

polo determina logicamente o outro por contrariedade, é menos do que assumir nossa 

relação orgânica com o ambiente, pois nossas relações são múltiplas, particulares, 

idiossincráticas, complexas e contingentes. Daí nossa afinidade com o conceito de 

devoração empregado pelos pensadores citados, que nos dá a noção de digestão 

particular do real, portanto uma relação de ordem íntima, fato que ajudará na exposição 

dos comportamentos dissidentes, como se verá principalmente nos modelos relativos à 

obediência propostos no último capítulo. 

Noutro passo, para entender a relação entre poder simbólico e arranjo político, 

investigamos a fonte de nosso ideal democrata, herdeiro direto da Grécia Antiga, a fim 

de flagrar as origens do sistema de sujeição e do sistema de emancipação para medirmos 

a eficácia de suas estratégias tanto quando funcionam com sucesso e, principalmente, 

aqui está o ponto crucial de nossa forma de pensar, quando não é bem sucedida. 
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Também tentamos flagrar os modos como as práticas ou ritos políticos foram digeridos 

e excretados na forma de conceitos. Resíduos vivos, preservados, digeridos que nos 

afetam ainda hoje. Esse movimento nos conduziu para a autópsia dos regimes políticos 

discursivos e através dela notamos a fonte prioritária, embora não isolada, dos sistemas 

de sujeição, a passagem do espaço público polifônico para o monofônico, analisados 

nos segundo e terceiro capítulos. Para organizarmos e compararmos as estratégias que 

caíram em desuso, com aquelas ainda em efetividade, empregamos uma interpretação 

tributária do conceito de bordas de Jerusa Ferreira (2010), onde as ideias sobem, 

descem, combinam-se, descombinam-se numa espécie de sinusoidal do imaginário 

coletivo. Por isso, nesse trabalho, veremos sistemas totalmente ou parcialmente 

substituídos ressurgirem, tal como o sistema palaciano vertical e a pirâmide de 

obediência militar. Como as combinações dos fatores sociais formam infinitas 

combinações, acatamos também a ideia de complexidade propugnada por Jorge Vieira 

(2015), por decorrência, aceitamos a modéstia do conhecimento, já que a consciência 

como intencionalidade direcionada pra fora de si, tal como nos ensinou Sartre, opera, 

em nossa leitura, com um recorte do real. Desse modo, como nossa estrutura teórica não 

abstrai o corpo, o conhecimento de fato revela-se como construção abstrata, particular, a 

partir de um ponto de vista, tal como o ceticismo previra. Dito isso, nossa genealogia 

também tenta elaborar simplificações racionais, mas não esgotam todas combinações 

possíveis, por isso deixamos a história sempre aberta, diferentemente das teorias 

marxistas. Esse é nosso limite para o encerramento da tese, que não trai a base cética, 

embora seja sistemática.  

Depois de demonstrarmos a passagem do espaço público polifônico para o 

monofônico, notamos como os outros fatores, principalmente o político e econômico, 

combinam-se para usufruírem dos aparatos de controle. Veremos passo a passo como e  

com que eficácia o sistema disciplinar bélico, cooptado ao centro social como 

pedagogia, invade direta ou indiretamente de vez todas as esferas da vida social e 

combina-se com o espaço político monofônico de fundo religioso. Daí por diante, 

analisando combinações e arranjos desses sistemas embrionários, tentamos iluminar a 

questão atual do consumo. Tentamos esclarecer, principalmente, sobre seu limite e suas 

falhas intrínsecas. Procuramos compreender a relação entre produção de obediência e 

indústria cultural, tentando saber mais sobre como é recebida por vários grupos 

separados por respostas psíquicas a determinados estímulos alcançáveis graças ao 

método de Eisenstein, baseado na coordenação de imagens e sons para ajustar o fluxo 
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das imagens-tempo a fim de gerar consumo. Tentamos entender como essa 

narratividade alcança comprometer a opinião pública, também tentamos entender como 

essa narratividade não alcança a hegemonia embora seja o condicionante mais forte e 

evidente em nosso tempo. Buscamos, enfim, articular a razão de o imaginário geral, 

uma vez que se tenha disseminado a obediência no formato piramidal escalonado, 

tornar-se mais receptivo, embora fragmentado, para o fluxo imagético visto do topo da 

suposta pirâmide de poder, à mercê do capital concentrado. 

 

 

 

Sujeição: em Busca das Origens 

 

 

 

Insatisfeitos com o modo como o materialismo histórico analisa as formas de 

controle social, muitas vezes a partir da essência do capital, operando um motor lógico-

dedutivo amparado eminentemente numa abstração apriorística _  o próprio conceito de 

capitalismo, pretendemos, quando possível, analisar as estratégias simbólicas de 

persuasão, termo até então empregue lato sensu, mas que será aprofundado 

posteriormente, a partir do funcionamento das consciências em particular, entre 

indivíduos ainda não discriminados em grupo. Neste caso, consideramos sempre a 

aptidão ontológica dos indivíduos em apreender e constituir conteúdos abstratos em 

símbolos capazes de influenciar todo tipo de comportamento, sendo o comportamento 

serviente, que assegura o controle de parte da população por outra, o que mais nos 

interessará. Portanto, não derivaremos necessariamente o comportamento passivo da 

maioria a partir da hegemonia material da minoria, manobra teórica que, sem negá-la 

por completo, consideramos reducionista demais. Nossa estratégia pretende estender o 

estudo sobre as relações meramente materiais e considerar junto com ela o fluxo 

simbólico desde sempre despejado pelos aparelhos ideológicos, movimento detectado 

muito antes da formação do Estado Burguês, como se verá adiante. Este último será 

apenas nosso ponto de chegada, pois é praticamente um truísmo caracterizar as 

sociedades ocidentais do pós-guerra como sendo aquelas voltadas para o consumo 

massivo de bens fungíveis, consumo impulsionado pela publicidade. Em outras 
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palavras, trata-se de estudar os processos simbólicos de sujeição sem derivá-los 

imediatamente das relações materiais, isso até chegarmos a compreender a sociedade de 

consumo atual, em que há um quadro de desemprego estrutural generalizado junto com 

o desequilíbrio ambiental, decorrente da interferência humana no ambiente, como 

demonstrado recentemente por Thomas Piketty: "O crescimento econômico moderno e 

a difusão do conhecimento tornaram possível evitar o apocalipse marxista, mas não 

modificaram as estruturas profundas do capital e da desigualdade _ ou pelo menos não 

tanto quanto se imaginava nas décadas otimistas pós-Segunda Guerra Mundial." (2014, 

p.9) 

Sem nos determos nas nuances próprias de cada fase da obra de Marx, queremos 

situar o estudo entre duas teses aparentemente antagônicas, quais sejam, o determinismo 

materialista de Marx, como na conhecida máxima de A Ideologia Alemã: "Não é a 

consciência que determina a vida, mas a vida que determina sua consciência" (MARX, 

2007, p.94) e a fenomenologia existencialista de Sartre: 

 

 

 

 "Assim, não temos nem atrás de nós, nem diante de nós, no 

domínio luminoso dos valores, justificações ou desculpas. Estamos sós e 

sem desculpas. É o que traduzirei dizendo que o homem está condenado 

a ser livre. Condenado porque não se criou a si próprio; e, no entanto, 

livre porque, uma vez lançado ao mundo, é responsável por tudo quanto 

fizer". (SARTRE, 1978, p.9).  

 

 

 

Isto quer dizer que à entrada do homem na História, já que não levaremos em 

conta sua pré-história, como nas especulações simplistas de Engels, aceitaremos a força 

do condicionamento material herdado no momento em que o homem interfere na 

natureza para extrair dela meios para sua permanência _ que é uma tese marxista. Tanto 

quanto também aceitaremos o livre posicionamento ideológico do sujeito mesmo que 

este posicionamento esteja em conflito com o condicionamento histórico material 

herdado _ tese existencialista. Isso é o que diferencia o trabalhador, servo, escravo ou 

assalariado, que assimila a condição de trabalho herdada, isto é, adere ao ponto de vista 
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dominante, mesmo em seu prejuízo próprio, daquele que se contrapõe a ela, tanto no 

que diz respeito à condição material quanto à produção simbólica naturalizante de sua 

condição desigual, e o qualificaremos daqui por diante, junto com outros tantos 

comportamentos, por comportamento dissidente.  

Resumidamente, até aqui concordamos com os termos de Marx nesta sequência: 

o homem se esforça para tirar seu sustento da natureza, este esforço despendido para 

criar um objeto útil deposita-se no próprio objeto (aqui somados os esforços para 

reproduzir sua força de trabalho, isto é, para que o trabalhador consiga repetir a carga 

necessária para a subsistência nos dias seguintes) e, caso o objeto se destine não ao 

consumo daquele que o criou, mas se destine ao sistema de trocas, a esse trabalho 

depositado denominamos valor. Isso é o mesmo de aceitar que o sistema de trocas 

econômicas altera todas as outras relações sociais. Contudo, salientamos que este 

sistema em operação não determina todo o arranjo simbólico social _ determinar aqui 

deve ser entendido no sentido forte, no sentido estrito do termo: tornar a consequência 

necessária. Por isso, analisaremos a constituição de sentido da produção simbólica de 

uma consciência livre, como quer Sartre, embora reconheçamos que ela esteja sempre 

pressionada, isto é, condicionada por um sistema de trocas materiais, como apregoa o 

materialismo histórico.  

Isto posto, indaga-se: por que não simplificamos o tema e estudamos apenas as 

relações entre trabalho e produção simbólica ao longo da história? Porque o contraponto 

para entender as relações de trabalho numa sociedade consumista atual é, em larga 

medida, o mundo antigo e, ao trabalharmos com os conceitos provenientes do 

materialismo histórico como capital, trabalho, alienação, hegemonia, divisão social etc., 

cometeríamos todo tipo de incoerência ao analisar uma relação de servidão em que o 

sujeito tanto atua na natureza para mobilizar uma dinâmica acumuladora de riqueza, tal 

como na definição marxista de trabalho, como se passa por riqueza material ele próprio, 

quando vendido com o status de rês, coisa, mercadoria. E isso era o que ocorria tanto na 

Grécia Antiga quanto,  guardadas as devidas particularidades, na Roma Antiga. O 

paralelo para entendermos o ponto de chegada, as sociedades consumistas de hoje, é o 

Mundo Antigo, assim como alegava Castoriadis: 
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 "(...) se descrever e analisar a Grécia for equivalente a 

descrever e analisar qualquer outra cultura tomada ao acaso, meditar e 

refletir sobre a Grécia não o é nem poderia sê-lo. Pois, neste caso, 

refletimos e meditamos sobre as condições sociais e históricas do próprio 

pensamento _ pelo menos, tal como nós o entendemos e praticamos". 

(1986, p. 270).  

 

 

 

Por isso o conceito de mercantilização humana é não só mais abrangente do que 

o conceito de trabalho, como também mais coerente, já que permite a comparação de 

um e outro, ou seja, mantém ao menos um termo para a comparação entre sistemas 

intimamente muito distintos. Além, é claro, de reconhecer o acúmulo de riquezas fora 

da dinâmica propriamente capitalista, aquela voltada para a retroalimentação do próprio 

sistema: produção, circulação e acúmulo ad infinitum do capital.  

Só para ilustrar o que fora dito, apenas com um único exemplo, temos a cidade 

grega de Antissa, muito apropriadamente lembrada por Aristóteles. Nela havia trabalho 

servil, restrição de direitos políticos de considerável parcela dos trabalhadores, portanto 

escravagista _ pelo conceito grego todo aquele proibido de participar dos assuntos 

públicos era escravo _ ; junto com ele o trabalho assalariado livre, os metecos eram 

estrangeiros que vendiam força de trabalho, mas que também não gozavam de pleno 

direito de cidadania, a eles era vedada a propriedade rural e, caso se casassem com uma 

noiva grega, sobre ela recairiam os mesmos interditos. Havia, além, o trabalho dos 

pequenos comerciantes, que produziam eminentemente para si e uma porção menor para 

o comércio local, e os grandes, que produziam para a troca externa e acúmulo. No 

entanto, o que se poderia denominar proto-capitalismo em Antissa se desfaz ante a 

incomum dispersão ritualística do montante acumulado, já que a cidade esgotava seus 

recursos celebrando de forma suntuosa as festas dionisíacas anuais. (2011, p.26). Caso 

partíssemos da dogmática materialista não poderíamos logicamente aproveitar o 

riquíssimo exemplo da cidade de Antissa para entender as múltiplas dinâmicas 

econômicas e os múltiplos arranjos sociais possíveis e tomaríamos as diferentes cidades 

gregas subsumidas ao mesmo gênero: sociedades escravagistas e ponto final, ou seja, 

perderíamos a complexidade do fenômeno social ático, que iluminará a compreensão do 

sistema das dissidências sociais nos dias de hoje, já que a liberdade ontológica dos 
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indivíduos impede a relação de causa e efeito entre a base material e as ordens sociais 

possíveis. 

O materialismo histórico, ao analisar a sociedade grega, não leva em conta a 

complexidade da relação entre trabalho e influência simbólica social, postura mais 

próxima do pensamento weberiano. Façamos uma análise do ambiente ático. Segundo a 

teoria aristotélica das quatro causas, todo movimento, quer seja o deslocamento, a 

mudança qualitativa ou quantitativa tinha quatro causas: material, formal, eficiente e 

final. Por exemplo, uma mesa de madeira tinha como causa material a madeira, como 

causa formal a essência da mesa, como causa eficiente aquele que suou para cortar a 

madeira, medir, colar e confeccionar a mesa propriamente dita, e a causa final: o 

propósito pelo qual alguém decidiu dar à madeira uma utilidade como suporte para 

múltiplos fins. Segundo essa teoria, a causa final seria mais nobre do que a causa 

eficiente, isto é, mais valorizada, mais digna de admiração. Logo, por exemplo, o 

trabalhador, aquele que serrava a árvore, fixava peça por peça ou cultivava a terra, 

aquele que colhia o barro, dava forma de jarro e o beneficiava nos fornos era menos 

digno do que aqueles que planejavam a circulação desses bens, daí dizer que o 

trabalhador na Grécia Antiga gozava de um status inferior se comparado aos que se 

dedicavam a planejar a cidade. Nesse caso, poucos cidadãos gregos queriam dedicar-se 

ao trabalho artesanal, por isso a maior carga desse tipo de trabalho cabia aos escravos, 

que eram proibidos de participar dos assuntos públicos.  

Assim o materialismo histórico pontua: a Grécia Antiga era escravagista e os 

escravos tinham um status inferior ao do cidadão, posto que operavam como causa 

eficiente e não causa final para as utilidades criadas. Mais ainda, o trabalhador era meio 

para uma finalidade planejada pelos mais ricos. Contudo, esta simplificação impede a 

compreensão da real dinâmica e especificidade de cada cidade antiga. Por exemplo, em 

Esparta, os hilotas eram considerados propriedade da cidade, detinham o pior status 

social e não podiam participar dos assuntos públicos; no entanto, podiam arrendar 

terras, enriquecer, comerciar etc., mesmo cedendo parte do ganho ao Estado, e desfrutar 

a maioria dos bens materiais. Já os periecos, status imediatamente superior, além disso, 

tinham acesso aos tribunais e podiam ser proprietários de terra, e ambos eram 

considerados inferiores por não votarem para a Gerúsia2
. A especificidade nesse caso é 

que os dois grupos desfrutavam de uma vida mais confortável do que a do cidadão 

                                                 
2
 Conselho de anciões encarregados de formalizar as propostas votadas na ápela, assembleia 

popular espartana. 
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lacedemônio e, se considerarmos o conceito de riqueza proposto por Marx: rico é quem 

concentra a maior parte das mercadorias ou seu equivalente na forma de trabalho fixado 

no objeto útil, temos um quadro praticamente ilógico em Esparta. Em termos 

axiológicos, para o espartano, aquele encarregado dos assuntos públicos, 

consequentemente detentor do poder político ou pertencente à classe privilegiada, 

desprezava a riqueza, o luxo e o conforto. Para ele, a facilidade cotidiana, a riqueza 

material, a suntuosidade, a pompa, as facilidades em geral, geravam um indivíduo 

preguiçoso e acovardado ante as adversidades naturais. Nessa cultura, nesse ambiente 

simbólico, o indivíduo acostumado ao conforto não conhecia a virtude, por isso mesmo 

era desprezível. Sumário modo, temos uma sociedade reconhecida como escravagista, 

com o poder concentrado nas mãos de uma elite, mas de uma elite que despreza a 

riqueza material, isso sem dúvida alguma mostra um quadro muito complexo para a 

simplicidade do modelo proposto pelo materialismo histórico, embora não negue que 

seu propósito era muito mais o de refutar o idealismo hegeliano, o que não cabe aqui 

discutir.  

Importa, neste caso mencionado, acentuar nossa posição. Não abandonamos a 

estrutura econômica para explicar a estrutura social, mas preferimos a posição, somente 

quando possível, quando o método se mostrar mais realista, mais próxima de 

Wallerstein (2001), ao explicar o funcionamento social integrando fatores tanto 

econômicos, quanto políticos ou voluntaristas, quanto culturais, isto é, aproximando o 

conceito das práticas do dia a dia, evitando derivá-los imediatamente do conceito de 

classe hegemônica. Isto, mais adiante,  afetará a análise do confronto entre dominação e 

dissidência. Por isso evitamos reduzir ou identificar imediatamente processo simbólico 

com ideologia.  

Sabemos que o termo ideologia foi criado em 1801 por Destutt de Tracy na obra 

Elementos de Ideologia, termo que mais se parecia com uma teoria geral das ideias. 

Destutt considerava estas fenômenos naturais, portanto afeitas à necessidade e não à 

historicidade, já que a História até então operava com elementos contingentes. Como 

era contrário à teologia, à metafísica e à monarquia, seu estudo tentava desembaraçar a 

produção simbólica derivando-a da experiência imediata, isto é, da relação do corpo 

com o ambiente. O autor chega mesmo a propor uma nova pedagogia incentivando seus 

discípulos a observar, decompor e recompor fenômenos e não mais ideias, vício que 

faria o investigador que não seguisse seu método perder-se em divagações. Ora, tais 

divagações reforçariam explicações sobre o mundo, sobre a dinâmica social, com base 
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na causa final aristotélica, onde havia uma hierarquia cujo papel proeminente era 

reservado a quem demandava trabalho, em detrimento daquele que executava o 

trabalho, que operava como causa eficiente na produção do que quer que fosse dotado 

de valor. Com essa teoria geral das ideias, Destutt abala o status tanto do clero, como da 

monarquia, já que estes se justificavam socialmente com base na causa final, ou seja, 

faziam valer sua superioridade material a partir de uma ideia vaga, teológica, finalista. 

Para os liberais, nada na natureza concederia a priori um status superior. Toda ideia, 

para ser compreendida, deveria ser analisada juntamente com os fenômenos que a 

engendraram, daí a justificação da riqueza se concentrar nas mãos de quem ajudou a 

criá-la de modo 'imediato', sem os privilégios da tradição. Foi assim o surgimento de 

uma teoria pretensamente científica, com forte impacto político, amparando o desejo de 

poder da burguesia, esta classe incipiente que modificará radicalmente a estrutura 

feudal. 

A estratégia teórica de Destutt alcança seu objetivo como negação da teoria que 

sustenta a classe antagônica com base na causa final: clero e monarquia, mas fracassa se 

aplicada a si mesma. Ela própria é fruto do ambiente social de sua época, nódoa que 

oculta na tentativa de sugerir uma suposta objetividade atemporal. Mais adiante, 

Augusto Comte, na obra Curso de Filosofia Positiva
3
, assume as duas acepções acerca 

do termo ideologia, mantém o significado original, ideologia como teoria geral 

explicada a partir da relação sensorial entre nosso corpo e o ambiente; e acrescenta o 

significado de conjunto de ideias de uma época, tanto como opinião geral quanto 

registro teórico de pensadores dessa mesma época, sendo as duas acepções aplicadas ao 

seu próprio corpo teórico, isto é, ele não nega seu status de pesquisador situado em seu 

tempo. 

Por causa dessa variação de sentido depositada ao longo da História sobre o 

termo, preferimos investigar a produção simbólica em geral. Com isso evitamos a 

subsunção imediata do tema à acepção mais forte do termo, registrada por Marx e 

depositária de Destutt. Como o método marxiano é dialético, grossíssimo modo, 

ideologia seria o ideário proposto por uma classe hegemônica e intimamente antagônica 

à classe despojada dos frutos de seu trabalho, em defesa da universalização de seu 

interesse particular em detrimento da classe explorada. Ora, como assumimos no 

trabalho anterior o método cético de investigação, não nos valeremos agora da dialética 

                                                 
3
 A obra de Comte serve apenas como referência vaga, seus termos não são relevantes para nosso 

estudo, por isso não elencado nas referências do pós texto. 
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para descobrir uma hipotética síntese entre termos intimamente antagônicos. Desta 

forma, só empregaremos ideologia stricto sensu a partir do surgimento do Estado 

Burguês e não exatamente conforme a definição de Marx na Ideologia Alemã. Antes 

disso, estaremos mais próximos de uma releitura da noção criada por Althusser, que 

desdobra o aparato de sujeição em duas forças: Aparelho Repressor de Estado (ARE) e 

Aparelho Ideológico de Estado (AIE). Com uma diferença, para Althusser o estudo 

sobre a ideologia é uma abstração, portanto uma teoria a-histórica; no nosso caso, 

empregaremos o termo com mais ênfase somente a partir da criação do Estado Burguês, 

daí a utilização mais frequente do termo produção simbólica no lugar de Aparelho 

Ideológico de Estado.  

Althusser considera o poder repressor do Estado como a expressão do Estado 

Burguês movido pela força. Tal engenhosidade capaz de exercer pressão social serve 

para afirmar os interesses particulares da classe detentora em detrimento da classe 

expropriada. Já o aparato difuso encarregado de constituir e condensar o todo social em 

favor da classe dominante, ele denomina Aparelho Ideológico de Estado: as diferentes 

igrejas, as diferentes escolas, a família burguesa, o sistema jurídico, o sistema político e 

seus partidos, a imprensa, o rádio, a televisão, as difusoras culturais, o entretenimento 

massivo etc. Tudo isso, de fato, mostra-se esclarecedor, inclusive a divisão proposta por 

ele, mas somente a partir da consolidação do Estado Burguês. Ela tem pouca serventia 

ao estudo dos processos de sujeição anteriores à homogeneização das camadas 

detentoras ou de riquezas ou de poder político. Como vimos no exemplo grego, as 

camadas eram fracionadas demais, não mantinham um laço mínimo identificável como 

nas diferentes espécies de burguesia: capitalismo mercantilista, industrial, especulativo, 

pequeno comércio etc. Por isso, antes da Modernidade, preferimos mais  tratar de 

indivíduos facciosos em choque do que agrupá-los simplesmente em classes. 

Para esclarecer o não uso da dialética na compreensão do processo histórico, 

voltemos ao método cético desenvolvido no trabalho anterior
4
: _ segundo ele, 

concordamos com a força inegável dos cinco tropos de Agripa , principalmente com 

aquele mais evidente, o desacordo sem fim entre os que buscam o conhecimento (HP I, 

15). Entendemos a história do pensamento, seja filosófico, seja científico, seja no 

universo das opiniões pessoais, nada mais nada menos do que a história da diaphonia.  

Desacordos reiterados que, quando expressos, muitas vezes superam o compromisso 

                                                 
4
 Diferença Persuasiva entre Imagem e Texto. Saarbrücken, Novas Edições Acadêmicas, 2014. 
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irrevogável do sábio com a virtude e descambam para vergonhosos conflitos na defesa 

de interesses pessoais, corrompendo de vez o uso da razão na elaboração de estratégias 

para lidar com o real, ou melhor, apreendê-lo. Ainda que a lide entre linhas de saberes 

diversos confessadamente não leve em conta o ceticismo, a histórica delas é a história 

de dogmatismos em choque, o que também configura a diaphonia, já prevista por Sexto 

Empírico. Todavia não concordamos com a obrigatoriedade da suspensão do 

julgamento, com a epoké, ou seja, mesmo avalizando a eficácia do método pirrônico, 

discordamos daquela imputação apregoada como desdobramento compulsório, que 

exige, ante o desacordo sempre renovado dos discursos, para pôr fim às atribulações do 

espírito, suspender o julgamento.  

Sumário modo temos: caso haja uma demanda pela verdade, os discursos caem 

em diafonia; caso usemos a linguagem de modo natural, onde nunca houve a pretensão 

de univocidade, exceto nas relações de poder ocultas, os discursos são tratados como 

instituintes de valor (CASTORIADIS, 1987, p.271) e não como descobertas 

inequívocas (RORTY, 2007), isto é, são produtos de esforço tal como na produção de 

objetos pelo trabalho, com base na vontade. Não são, por isso mesmo, descobertas, 

apenas criações. Nosso método é, portanto, não dogmático, embora seja também 

sistemático como já dito, dada a assunção de uma estrutura lógica interna, onde também 

se respeitam os princípios da não contradição e da identidade, a fim de distingui-lo da 

mera opinião: “eu penso” em detrimento do “eu acho...”. Contudo, ele não reivindica 

nenhum privilégio hierárquico sobre esta última categoria, ou seja, pontificamos que o 

discurso logicamente organizado é somente diferente daquele espontâneo, mais 

conhecido por senso comum, mas não é mais nem menos crível do que ele, já que tanto 

a opinião quanto o discurso encadeado nos parecem equipolentes, tal como ensinado por 

Sexto Empírico. Também recusa o „otimismo‟ dogmático hegeliano, segundo o qual o 

pensamento evolui no tempo em direção à verdade, noutras palavras, novamente 

destacamos que um discurso é tão crível quanto outro e suas diferenças não se traduzem 

por um progresso rumo à verdade. Ao final das contas, o usuário do discurso realiza 

escolhas teóricas para lidar com o mundo fenomenal, estas escolhas não garantem nem 

mais nem menos veracidade na ligação entre a teoria e o fenômeno, apenas satisfação 

pessoal relativa à infinidade de finalidades possíveis eleitas pelo investigador no início 

de sua pesquisa. Os desdobramentos desse método foram registrados no trabalho 

anterior, cremos por ora que isso seja suficiente. 
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Findo o pequeno parêntese epistemológico e de volta ao tema das sujeições, 

como fora dito logo atrás, a mercantilização humana não se traduz imediatamente por 

alienação, já que o primeiro mostra-se em sentido lato, muito menos rigoroso, 

propositalmente muito mais abrangente, uma vez que o curso de nossa análise social se 

desviará da economia para a semiótica. O que de fato nos interessa é medir a força e o 

papel da produção simbólica na consolidação de determinado modelo social 

historicamente identificável. Assim, é bom não esquecer, ao mesmo tempo em que 

estendemos o conceito de trabalho com o conceito de mercantilização humana, 

conduziremos o conceito de mídia até o conceito de imagens, isto em função de 

reconhecer que a sociedade de consumo ganhou maior estabilidade impulsionada pelo 

poder persuasivo das imagens e este é nosso ponto de chegada, o capitalismo 

consumista atual, em que, como já defendia Flusser (2009), a proeminência das imagens 

técnicas, sem topos e não afeitas ao deleite sensorial, sem um lugar facilmente 

reconhecível, é inegável.  

Esta passagem de Flusser, onde há uma especificação da imagem em geral para 

as imagens técnicas, mostra-se eficaz ao analisarmos a diferença entre imagem no plano 

dimensional e imagens no plano intelectual, melhor dizendo, imagens lembradas, 

imagens no plano mnemônico, ponto nevrálgico em nossa análise que nos distanciará 

dos frankfurtianos. Para nós, a imagem ofertada pelos aparelhos ideológicos ao público 

inevitavelmente sofrerá um processo de apreensão e constituição de sentido particular 

por cada um dos indivíduos, mesmo que neles seja identificada certa regularidade ou 

uniformidade na assimilação do conteúdo imagético. Por isso mesmo isso nos afasta da 

análise de Adorno sobre a indústria cultural, cujo papel do espectador é eminentemente 

passivo. Ainda segundo o autor citado, a indústria cultural alcança gerar uma 

uniformidade simbólica nas sociedades capitalistas, porém, caso a ligação entre o 

conteúdo despejado pelos aparelhos ideológicos e seu público fosse de causa e efeito, ou 

mesmo dialético, não conseguiríamos analisar a existência e força dos grupos sociais 

dissidentes, que são plurais e pouco uniformes, basta lembrar a famosa dissidência 

teórica entre os que se põem à esquerda do processo político, nem é preciso nos 

determos mais nisso, a diafonia nesse meio é escandalosamente reconhecida por todos. 

Nesse caso, a assimilação de conteúdos despejados estaria muito mais próxima da noção 

proposta por Baitello: a antropofagia que digere e constitui tanto signo quanto 

significado ao longo do processo de assimilação simbólica, só a particularidade explica 

tanto as diferenças quanto as regularidades ao mesmo tempo. Como as dissidências nos 
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interessam, optamos pela noção de antropofagia, em cujo trabalho anterior 

identificamos como apreensão do real, em que há tanto percepção por parte do 

indivíduo em contato com o objeto oferecido ao campo sensível, pode ser uma imagem, 

um filme, uma música etc., em que ele discrimina cor, forma, textura, intensidade, 

quanto há concepção: criação de sentido para o objeto percebido: isto me causa sede, 

fome, aversão, adesão, ereção, entusiasmo, nostalgia etc., isto é, no processo 

antropofágico o espectador mostra-se coautor daquilo que apreende do mundo, ou seja, 

assimila o objeto após um processo digestivo particular. 

Grande parte da bibliografia dedicada ao estudo da sujeição social deriva 

diretamente das relações materiais a produção simbólica capaz de naturalizar a condição 

econômica de inferioridade da parcela maior das populações, como se se tratasse de 

uma equação matemática em etapas sucessivas: divisão social do trabalho, alienação, 

acúmulo, formação de classe, Estado, família e instituições. No entanto, cremos muito 

mais na pré-existência de todo um aparato social anterior ao próprio capital, que foi 

preparado ao final do mundo antigo e adaptado por ele, não criado por ele. Com esse 

ponto de partida, seria preciso compreender como isso se deu, como funciona, qual o 

potencial persuasivo dessa estrutura, onde está sua força, se ela cria demandas artificiais 

ou apenas aproveita demandas naturais etc. Em suma, qual a exata medida do papel 

desempenhado pelo fluxo midiático alinhado com a ideologia dominante despejado 

sobre indivíduos, que em grupo formam o que denominamos sociedade civil, com seus 

laços afetivos, com seus hábito, suas leis, seus ritos e tudo mais. 

Por isso analisaremos o papel de praticamente todos os meios de comunicação 

na produção simbólica dos sistemas de sujeição, mas nos deteremos com mais vagar no 

papel das imagens técnicas. Isto por concordarmos com a força da indústria cultural no 

Estado Burguês, mas sem abrir mão do termo de comparação com períodos históricos 

anteriores, em que não havia a confluência das tecnologias para a animação de imagens 

tal como no efeito realista do cinema atual, daí, ao longo de um estudo histórico, levar-

se em conta todos os meios de comunicação empregados nos sistemas de sujeição: 

oralidade, teatro, escrita, música etc. Em melhores palavras, a análise dos sistemas 

políticos de sujeição é uma análise semiótica, em que tudo pode ser constituído em 

signo para incrementar as relações de domínio, porém, como a imagem ganhou 

proeminência ao longo dos anos, até se aperfeiçoar no cinema, mais ainda com os 

computadores, ela se encarregará da restrição do tema ao tratarmos de todo o conjunto 

simbólico. 
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A Polifonia no Mundo Ático 

 

 

 

A começar pela modernidade, já há algum tempo, incluindo nomes de peso 

acadêmico como Boaventura de Sousa Santos, poderia muito bem escolher outro, como 

Lyotard, ou qualquer pesquisador autoconsiderado pós-moderno, muitos têm atribuído à 

Grécia Antiga o legado da universalidade e necessidade da verdade, fonte das 

dicotomias epistemológicas correntes: ser e parecer, ser e não-ser, natureza e cultura, 

espírito e matéria, corpo e alma, essência e existência, forma e matéria, caos e cosmo, 

ordem e desordem, verdade e opinião etc. Isto é o mesmo que partilhar do entusiasmo 

progressista de Weber, que tratava a racionalidade moderna a partir de uma 

contingência exclusiva grega, alegando que ela, após a acumulação primitiva do 

Renascimento, encontrou a condição material para seu pleno desenvolvimento e 

instituição (objetivação) Europa afora: formação do circuito de acumulação de capital, 

mobilização de recursos, desenvolvimento das forças produtivas, aumento da 

produtividade do trabalho, poder político centralizado, formação de identidades 

nacionais, expansão formal dos direitos de participação política, urbanização, formação 

escolar formal, secularização de valores e normas, desencantamento dos saberes, 

obsolescência dos modos tradicionais de vida e outras coisas mais. Tudo aquilo 

fartamente discutido nas teorias sobre a modernidade. Sobre tais noções, a partir da 

desilusão libertária pós-Primeira Grande Guerra, com a guinada do ocidente ao fascismo 

e da Rússia ao totalitarismo de esquerda, a crítica da razão instrumental implementada 

pelos frankfurtianos foi estendida para toda estrutura racional ocidental. No entanto, tal 

entendimento parece forçar a subsunção in totum da Grécia Antiga ao pensamento de 

Aristóteles, que a bem da verdade, apesar de óbvio, era apenas um dentre vários 

pensadores em atividade na época, sequer o mais reconhecido porque o espaço da 

comunicação nesses tempos era visceralmente polifônico. Desse modo, muitos 

pesquisadores em vez de buscarem a gênese do poder que alcançou transfigurar as 
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múltiplas construções simbólicas
5
 racionais  num aristotelismo caricato e opressivo, 

estenderam a crítica, também racional, o que é mais curioso, a todo tipo de 

racionalidade, sem compreender a dinâmica política na qual viveu Aristóteles. Política 

no sentido de zoon politikon,  já que ele foi um estudioso tipicamente urbano, migrou da 

periferia do sistema de influência, Estagira, para assimilar informação e transmitir seu 

sistema a outros em Atenas, exemplo ele próprio da necessidade essencial do outro a 

fim de alcançar a plenitude do ser, enfim, saiu da periferia do centro de influência, 

educou-se no centro e levou seu sistema para o debate público no regime agônico, em 

que havia a disputa oral pelo consenso.  

Ora, vários relatos, diretos e indiretos, atestam que seu pensamento nunca sequer 

passou perto de ser hegemônico no mundo antigo, nunca, ao menos, foi ele o pensador 

que mais atraiu seguidores para o Liceu
6
. Diógenes Laércio (2008), por exemplo, 

historiador relativamente próximo ao tempo de Aristóteles, registrou a vida de 

pensadores ilustres por volta do terceiro século e dedica minúsculas passagens sobre a 

vida do estagirita. Já para Platão, seu professor, Diógenes se vale de um capítulo inteiro 

e outro ainda maior para seus discípulos, alunos da Academia
7
, escola do mestre 

ateniense. Sexto Empírico, outro exemplo, que se deu ao trabalho de sistematizar 

rigorosamente o ceticismo na metade do segundo século, apenas o coloca dentre todos 

os dogmáticos, sem lhe conceder importância maior, ao contrário do que fez com 

Arcesilau (315-241 a.C), Carnéades (213-129 a.C) e Agripa, muito mais próximos do 

pensamento não dogmático, muito mais próximos do pensamento aporético até. Mesmo 

o romano Cícero enumera sua doutrina em meio a várias outras, sem nenhum destaque 

especial. Somente um anacronismo, proposital ou não, muito mais ligado ao 

desenvolvimento que entrelaça poder e saber, é que garante realce epistemológico ao 

sistema aristotélico, um sistema logicamente rígido, do tipo apofântico, segundo o qual 

o conhecimento só se daria a partir de uma sentença classificável em verdadeira ou 

falsa, portanto binário, como bem criticam os pós-modernos; discriminatório: a 

conjunção alternativa exclui necessariamente;  escalonador: sua pesquisa parte do geral 

para o específico; e catalogante: conhecer é definir e classificar. Teoricamente se seu 

sistema fosse levado a cabo, baniria a dialética em prol da analítica, dialética aqui no 

                                                 
5
 Ao longo do texto, embora estejamos na área da semiótica, sempre que o conceito não for 

desenvolvido admite-se o uso lato sensu. Neste caso, símbolo equivale-se a signo, aquilo que remete a 

outrem, representa outrem e só. 
6
 Escola filosófica peripatética fundada por Aristóteles em 335 a.C. 

7
 Escola filosófica fundada por Platão, aproximadamente em 384 a.C./383 a.C. 
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sentido grego, étimo ligado ao termo atual diálogo e ligado à maiêutica socrática, 

perguntar para que o outro se questione sobre seu próprio conhecimento. Ao fazermos 

um pequeno recorte, somente a título de exemplo, dediquemo-nos um pouco a sua 

Poética e atentemo-nos ao que diz respeito à tragédia. Nesse opúsculo, Aristóteles 

rejeita incondicionalmente a presença do misterioso no desenrolar da trama, rejeita o 

deus ex-machina em nome do princípio da verossimilhança. Esse tipo de raciocínio, 

balizado por regras heterônomas, já que Aristóteles não era poeta, não era artista, não 

escreveu nada para o teatro, sequer influenciou seus contemporâneos. Eurípides (1998), 

por exemplo, que na maioria de suas obras, talvez Medéia seja sua tragédia mais 

conhecida, valia-se do deus ex-machina em quase todas as peças, contrariando 

frontalmente o princípio estético de Aristóteles _ e teve mesmo assim dezenove dentre 

setenta e quatro peças escritas conservadas até hoje. Ponto que o coloca em maior 

evidência do que o favorito de Aristóteles, Sófocles, que raramente fazia uso do deus 

ex-machina, tal como prescrito pelo estagirita. Deste, das cento e vinte e três ou mais 

obras escritas, somente sete chegaram até nós, revelando assim o grau menor de 

interesse que despertaram nos espectadores póstumos,  justamente o período em que 

viveu Aristóteles. E isto é apenas um exemplo possível para amenizar, para diluir a 

suposta força da analítica clássica entre seus conterrâneos. 

Aristóteles realmente foi reconhecido posteriormente como o mais insigne 

representante da filosofia, entretanto, no período denominado clássico, a ele não se 

concediam privilégios quanto ao estatuto da verdade. Nem a ele nem a todos os outros 

que se consideravam próximos do suposto conhecimento verdadeiro (sophói), ou 

melhor, filósofos (philos sophói). No panorama grego, a diversidade e a oposição dos 

sistemas eram muito mais evidentes do que estamos inclinados a supor atualmente, 

muito embora a geometria, criada somente com o uso da razão em prejuízo dos sentidos, 

tenha desfrutado de boa reputação na época. Tanto é assim que entrou para a maioria 

das linhas educacionais gregas (paidéia). A ampliação do uso da geometria nos assuntos 

do dia a dia, por exemplo, a semelhança de triângulos de Tales de Mileto no cálculo da 

distância dos barcos inimigos, no cálculo das estruturas arquitetônicas, das esculturas, 

das pinturas etc., de fato favoreceu a tese dogmática de Parmênides, que afirmava a 

certeza do ser. Só para lembrar, Parmênides alegava que o não-ser sequer seria 

pensável, ou seja, a geometria favoreceu a tese de que no mundo havia uma 

regularidade (ordem, cosmo) e ela poderia ser desvelada (alethéia) por meio do 
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pensamento (noese), em detrimento dos sentidos (aesthese), tal como operava a 

geometria. 

Por outro lado, em contraposição ao sistema de Parmênides, havia o pensamento 

de Heráclito, segundo o qual o ser não é, já que resulta da relação entre dois 

movimentos: daquele que percebe e daquele que é percebido, noutras palavras, da 

relação entre fluxos conatos, dinâmica que não permitiria deduzir nenhuma verdade 

universal e atemporal. Portanto, a base intelectual clássica é composta por essas duas 

linhas de pensamento em atrito. Da primeira influência, surgiram Sócrates, Platão e 

Aristóteles, representantes da linha dogmática. Da segunda influência, não menos 

importante do que a primeira, surgiram os sofistas, os céticos pirrônicos e os céticos 

acadêmicos, que não criam na existência de uma verdade necessária e universal. 

Contudo, no pensamento atual, querem nos fazer crer que o lado dogmático superou o 

lado zetético
8
 desde sempre, como se a dogmática tenha se confirmado até certo ponto 

da História e logo depois da Primeira Guerra reconhecido seu fracasso. Forçando o 

refluxo do lado supostamente superado pela dogmática nos primeiros tempos, o lado 

que aceitava a dúvida em vez da certeza, que se contentava com a skepsis 

(investigação), que não rejeitava as aporias (investigações sem resposta definitiva ou 

única). No entanto, a leitura dos antigos não permite afirmar que houve um domínio 

dogmático no período clássico, mostra muito antes o contrário, uma pluralidade 

aguerrida entre múltiplos polos intelectuais. Como não lembrar de um nome influente 

na época, Protágoras citado por Bréhier (1977, p.71), compare-se com a rigidez 

aristotélica:  

 

 

 

"O homem é a medida de todas as coisas, das que são e das que 

não são. Quanto aos deuses, não posso saber, são muitos os obstáculos: a 

confusão do observador e a brevidade da vida. Mas uma vez recebido 

naturalmente tanto justiça como moderação, os homens podem fundar 

cidades e perpetuar a raça, ajudando-se uns aos outros." 

 

 

                                                 
8
 Zetesis  é o termo empregado pelos céticos para designar a pesquisa com o intuito de levantar 

dúvidas em vez de encontrar respostas definitivas para o que quer que fosse. 
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O próprio Platão, que aboliu os sentidos como fonte de certeza, que apostava em 

um conhecimento apartado dos fenômenos, registrou vários diálogos sem nenhuma 

conclusão definitiva (Eutífron, Hípias Maior, Cármides, Laques, Lísis etc.). Nessas 

obras nada se tem de certo sobre a questão das virtudes: coragem, piedade e beleza; e 

talvez por isso mesmo tenha se desentendido com Aristóteles, seu pupilo considerado 

por muitos o mais proeminente. Aristóteles não rejeitava nem a opinião nem os sentidos 

como fonte de conhecimento, apenas defendia que eles deveriam passar por um exame 

lógico rigoroso, pela analítica. Desta forma, ante a divergência intransponível, Platão 

não lhe entregou a direção da Academia, favorecendo seu sobrinho Espeusipo, fato que 

leva Aristóteles a perambular pelo Liceu, cujo nome assumiu para sua escola dogmática. 

Na Academia, por isso mesmo, não prevaleceu nem a dogmática subjetivista platônica, 

nem a dogmática analítica aristotélica. Muito pelo contrário, seguiu o caminho 

aporético, privilegiando a dúvida em vez da certeza, prova disso foi o probabilismo 

criado por Carnéades de dentro da Academia, fato que deu fama à escola mesmo em 

períodos posteriores, como registrado por Sexto Empírico no segundo século, já em 

Alexandria, polo cultural do mundo antigo depois do declínio ateniense. 

O prestígio axiomático que leva a cabo a diferença radical entre ser-parecer, 

doxa-sofia, verdadeiro-falso assegurado pelo sucesso da geometria, que aparentemente 

confirmava o pensamento de Parmênides a ponto de influenciar uma figura tão 

conhecida na época como Platão, rico aristocrata e campeão olímpico de força, ainda 

assim não permitiu a hegemonia simbólica da dogmática. Provavelmente, a razão de 

isso ter se dado assim foi o fato de a dogmática esbarrar nas entranhas da política grega, 

ponto mais bem exposto por Castoriadis: 

 

 

 

A eleição anual dos thesmothétai em Atenas remonta a 683-682 

a.C e foi provavelmente na mesma época que os cidadãos de Esparta 

(9.000 deles) se constituíram como homoioi (semelhantes, isto é, iguais) e 

que o reino do nomos (lei) foi declarado. E a ampliação da democracia 

em Atenas se processa até uma data avançada no século quatro. As 

poleis, ou pelo menos Atenas (sobre a qual nossa informação é menos 

lacunar), não param de pôr em questão a sua instituição; o demos 

continua a modificar as regras que conformam a sua vida. Tudo isso, 
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sem dúvida, é indissociável do ritmo vertiginoso da criação durante esse 

período, e isso em todos os domínios, não apenas no campo estritamente 

político. (...) O coletivo dos cidadãos _ o demos _ proclama-se 

absolutamente soberano: ele rege suas próprias leis (autônomos), possui 

sua jurisdição independente (autodikos) e governa-se a si mesmo 

(autotéles), para retomar os termos de Tucídides. E declara, também a 

igualdade política (igual repartição da atividade e do poder) de todos os 

homens livres. (CASTORIADIS, 1987, p.294) 

 

 

 

Como visto, historicamente a Grécia se formou a partir da junção de pequenos 

blocos divididos entre famílias. Da integração destes blocos, principalmente por 

influência da rivalidade entre as cidades de Mileto e Samos, por volta de 683 a.C, 

incluindo Esparta, instituíram, no sentido forte do termo, o princípio do homoioi 

(semelhança entre os cidadãos) e do reino do nomos (da lei), criando por decorrência o 

princípio da isonomia, ou seja, da igualdade perante a lei. Esse momento histórico 

instituinte é que tornou soberano o demos, povo, e se concretizou na criação da 

assembleia popular, Ecclesia: corpo soberano efetivo. O princípio da semelhança, ainda 

que se leve em conta que os semelhantes eram os cidadãos: homens livres, pois não se 

incluíam nessa categoria mulheres, trabalhadores escravos ou metecos (estrangeiros sem 

cidadania), estratificou-se com o passar do tempo, amparando dois outros princípios 

políticos: a isegoria, igualdade de oportunidade e tempo para discutir os assuntos 

públicos no espaço aberto; e a isopsephia, que garantia às vozes em debate o mesmo 

peso. 

 A influência dos gregos oriundos de Samos, cidade natal de Pitágoras, fez-se 

presente na aceitação do diálogo público como condição sine qua non a qualquer 

mudança nas leis ou costumes, isto é, impuseram o princípio da lexis (palavra) sobre a 

força na administração dos conflitos surgidos ao longa de uma vida em grupo. Isto se 

dava porque os povos da Magna Grécia defendiam seu território no sistema de 

guerrilha, pequenos blocos espalhados agindo como se fossem matilha. As decisões de 

guerra se davam na reunião desses blocos, que discutiam publicamente o decorrer da 

batalha: necessidade de mais provisões, construção de uma frota de tirremes, recuo, 

rendição, ataque etc. Este espírito dialogante foi o gérmen da Assembleia Popular, que 
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se dava em praça pública, ágora, local em que qualquer cidadão grego poderia defender 

seu ponto de vista e ensejar a mudança nas leis. A instauração do debate público foi que 

pôs fim à política palaciana micênica do período anterior, ou seja, a polifonia responde 

por haver calado a voz e a vontade do rei. 

Neste passo, podemos expor a base conflituosa entre os princípios norteadores 

da política mencionados logo atrás: a) ou mundo apresentava realmente uma 

regularidade inteligível (Parmênides), b) ou o mundo era variado demais para ser 

apreendido racionalmente (Heráclito). Quando a geometria, a aritmética e demais 

conhecimentos teóricos alcançaram um prestígio reconhecido por muitos, 

principalmente por melhor realizar a techne, arte do bem fazer ou interferir na natureza, 

os dogmáticos mencionados: Sócrates, Platão e principalmente Aristóteles, tentaram 

submeter à nova lógica todos os assuntos humanos, empregando a mesma estratégia 

noética, que hoje poderíamos denominar atividade intelectual. Deste modo, segundo 

eles, a episteme poderia conhecer tudo o que fosse possível conhecer e os assuntos da 

cidade teriam que ser entregues a estes indivíduos especiais, testados em etapas 

sucessivas, que denotassem virtude acima dos demais, capazes do verdadeiro 

conhecimento. Indivíduos estes, a custa de muita discórdia, que se autointitularam 

philos sophós, isto é, uma elite intelectual atuando mais próxima da episteme, 

conhecimento não mais de fundo mítico, mas racional, logicamente encadeado, 

ensinável ao grupo submisso de jovens, antecipando a característica cara à lei científica 

moderna, a saber, a capacidade de previsão, de domar o devir, ou como querem os 

positivistas: "prever para prover", garantindo vida longa aos helenos.  

Todavia, ante tal pretensão temerária ao poder do demos, já que Platão insistia 

numa aristocracia submetida ao rei filósofo, aquele capaz de atingir o último grau do 

conhecimento tal como ele próprio (talvez por medo de que Atenas não recuperasse seu 

poderio marítimo destruído pelos espartanos), múltiplos grupos de pensadores se 

erigiram contra e colocaram abaixo a base de sustentação desse argumento, inspirados 

inclusive em pensadores anteriores a Sócrates. Caso não se leve isso em conta, é como 

desconhecer a dissidência no processo histórico, é fazer uma história das ideias 

instituídas ou aproveitadas nos períodos do pesquisadores subsequentes. Por exemplo, 

Protágoras, pai do ponto de vista, como mencionado anteriormente: "o homem em 

particular é a medida das coisas"; Górgias: "o logos vai aonde mandam"; Pirro, que 

havia acompanhado Alexandre e testemunhou a variedade cultural entre os povos: "as 

opiniões dos homens variam ao infinito e a todo argumento pode-se interpor outro de 
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igual credibilidade (equipolência)" etc. Todos aqueles que foram acusados por Sócrates 

e principalmente Platão de abusarem da sophós, denominados sofistas, tentaram 

preservar o sistema democrático grego, que era no mínimo diafônico. Neste sistema, a 

pedra de toque era a isonomia, que abrangia também a isegoria, ou seja, a prerrogativa 

de qualquer cidadão grego, independentemente de alguma propedêutica, defender sua 

opinião em praça pública e eventualmente mudar as leis. A máxima a amparar tal 

postura sedimentou-se neste dito antigo: "sobre sapatos, não consulte o fabricante, mas 

os usuários"; para a maioria, o cidadão era o usuário da cidade. 

 Ora, se nos assuntos envolvendo o intercâmbio entre indivíduos houvesse uma 

certeza, um conhecimento verdadeiro e universal semelhante minimamente ao obtido no 

domínio da natureza, não haveria por que os homens se reunirem em praça pública para 

discutir o andamento da cidade. Bastaria entregar o timo político àquele que provasse 

oralmente suas teses. E era bem este o sonho de Platão, o reinado do filósofo 

introspectivo e analista, em detrimento do diálogo em praça pública. Panorama que 

poria fim à deliberação popular (dialética) e aos sorteios da magistratura. A dogmática 

representava para seus opositores simplesmente a derrocada dos alicerces políticos 

fundadores da Grécia: a isonomia e a democracia, que segundo Demóstenes era o último 

fio entre Atenas e o completo domínio tirânico macedônico.  

Para os não-dogmáticos, agrupados por Sócrates sob a alcunha de sofistas, a 

doxas brotéias, opinião particular de todo cidadão, muito mais do que baseada na 

verdade, era, de fato, a garantia que a cidade tinha de conhecer o autor da ideia que 

poderia alterar a lei. Quando o povo heleno identificou-se, ou melhor, reconheceu a si 

como povo único,  um dos princípios fundadores que os diferenciava dos outros, por 

eles denominados bárbaros, era a administração de conflitos concernentes à comunidade 

via lexon, via palavra, rejeitando assim a autotutela via violência. No âmbito doméstico, 

ao menos para os atenienses, imperava a voz do patriarca, como Foucault denominava _  

poder soberano; já no âmbito do demos, na praça pública, era preciso usar a palavra. O 

uso da violência para dirimir conflitos, para os helenos, era um costume pré-pólis, ou 

seja, costume superado e mantido somente pelos bárbaros. O processo funcionava 

assim: o sujeito começava a sondar as pessoas na praça do mercado (ágora) a respeito 

da aplicabilidade de um ideia, poderia, por exemplo, ser o serviço militar obrigatório 

para as mulheres tal como em Esparta. Em torno das discussões formavam-se grupos 

para debatê-la, caso houvesse mínima aceitação, seria formalizada na Ecclesia, na 

Assembléia do Povo e acompanhada de perto pelo Conselho (Boulé). Depois de muito 
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debate, no regime agônico, uns contra outros sem violência, caso o orador fosse 

vitorioso na defesa da ideia, ela modificaria a lei da cidade através do voto.  

Aqui se encontra o busílis, o ponto nevrálgico da democracia antiga. Como nos 

assuntos humanos prevalecia a diafonia, como defendia Pirro, "as opiniões variavam ao 

infinito", portanto não sendo da conta da episteme e sim da doxa, caso a ideia de um 

cidadão prejudicasse o bem comum, o autor da ideia já estaria exposto, identificado, 

afamado e seu nome estaria na boca de todos da cidade. Se ela prejudicasse alguém, 

mais ainda, prejudicasse o coletivo, prejudicasse o bem comum, qualquer um da cidade 

poderia prestar queixa aos tribunais e o autor seria prontamente identificado e 

responsabilizado. Para esse caso, as sanções variavam da atimia (perda dos direitos 

políticos), das penas pecuniárias, das advertências públicas ou até mesmo a morte, como 

ocorrido com o próprio Sócrates. Daí dizer que a dogmática, a episteme tal como 

concebida por Platão e Aristóteles para os assuntos da cidade, acabaria com a doxas 

brotéias e, neste desastroso caso, a cidade estaria entregue ao conhecedor especial, ao 

detentor da suposta sophia, o mesmo que o fim do poder (cratós) do povo (demos). Fato 

que poria fim ao diálogo em praça pública, uma vez que os rumos da cidade seriam 

decididos via episteme ou, tal como havia ocorrido nos assuntos marítimos e militares 

(estratego), entregues ao detentor da techne, técnica capaz de atingir com mais perícia 

determinado fim. Por isso mesmo a dogmática não logrou sucesso na Grécia Antiga, foi 

prontamente rejeitada nos assuntos humanos e somente aproveitada nas áreas onde 

havia manipulação de objetos com algum movimento indicativo de regularidade, como 

na medicina, na dietética, na estratégia, na ginástica etc., ficando de fora os assuntos 

onde o comportamento humano variava consideravelmente: política, ética, estética etc. 

cuja mudança forçaria o autor a uma exposição pública e eventual responsabilização 

jurídica, salvaguardando assim o poder do demos.  

Num salto temporal, daqui por diante podemos questionar o posicionamento de 

Boaventura quando diz que "o trabalho de tradução é o procedimento que nos resta para 

dar sentido ao mundo depois de ele ter perdido o sentido e a direção automáticos que a 

modernidade ocidental pretendeu conferir-lhes ao planificar a história, a sociedade e a 

natureza" (SANTOS, 2008, p.134). Ora, dito deste modo parece que a modernidade é 

uma entidade metafísica com poderes extramundanos capaz de, do alto, embotar o senso 

crítico da maioria e consolidar um grupo minoritário no poder, alinhavando 

sequencialmente: história, que se resolveria por si; sociedade, que caminharia para o 

progresso; e natureza, fonte inesgotável de recursos para uma economia que segue a 
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trote no 'ritmo do aço'. Neste caso, bastaria um intelectual perspicaz promover o 

esclarecimento (tradução, como defendido por Boaventura) e denunciar as falhas 

epistemológicas da tal modernidade ocidental para que tudo seja resolvido e a liberdade, 

principalmente do proletário espoliado, fosse restabelecida. Deste modo, permanecemos 

no âmbito do dogmatismo rejeitado germinal e providencialmente pelos gregos, só que 

agora com pinceladas iluministas _ o esclarecimento, tal como na ideia do rei filósofo, 

daria conta de corrigir os males da modernidade ocidental, mudando os paradigmas 

epistemológicos para um novo corpo teórico inaugurando de modo basicamente 

nefelibata uma nova era histórica como a era pós-moderna. O que Boaventura oculta por 

baixo dessa pretensão é a razão de como a dogmática, rejeitada na Grécia Antiga, por 

ser uma afronta ao diálogo público e consequentemente uma afronta à democracia, 

tornou-se hegemônica na modernidade ocidental, adentrando tanto espaço público como 

espaço privado, mais ainda, adentrando o espaço íntimo tanto no corpo quanto no 

imaginário. Esse é o problema político a ser resolvido, não se trata de uma questão 

meramente teórica nem epistemológica, já que os temas não se dissociam magicamente. 

Todo discurso nesse modelo mencionado é pré-foucaultiano, uma vez que não 

há mais desculpas para a esperança em que o esclarecimento seja suficiente para uma 

mudança social emancipacionista, como se a razão binária houvesse nascido pura na 

Grécia Antiga e em algum momento tenha sido desviada para o erro moderno, 

insinuando que um novo esclarecimento a faria voltar aos trilhos. Ao que tudo indica, 

Michel Foucault foi bem consistente em expor o real enfrentamento entre epistemologia 

e força: "são as relações de poder que lançam mão de relações jurídicas para dar à luz 

discursos de verdade (FOUCAULT, 2010, p.22). Isto explica a razão de um discurso 

subjetivista, escalonador e elitista como o aristotélico casar-se de bom grado com o 

poder eclesiástico medieval e dar início à infraestrutura dominante que suportará o 

Estado Burguês moderno, aí sim com as características racionais mencionadas por 

Boaventura, tal como elencava também Weber, ocultando propositalmente as relações 

de poder subjacentes. 
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Monoteísmo: O Primeiro Grande Sistema Simbólico de Domínio 

 

 

 

Quando destacamos o monoteísmo como tema para estudo do poder simbólico, 

poder com consequências eminentemente políticas, derivado dos signos9 postos em 

circulação, de fato queremos acentuar a existência de um poder centralizado de fundo 

religioso, portanto, abstrato, com uma força simbólica capaz de dilatá-lo efetivamente 

no tempo e no espaço. Isso é  o mesmo que dizer, temos uma abstração capaz de dilatar 

a efetividade prática no exercício do poder, ou seja, torná-lo absoluto ao subtraí-lo do 

âmbito fenomênico. Noutras palavras, temos um transcendente que nunca de fato 

transcendera pois, nascido da linguagem, mostra-se mais como regulador da acústica de 

sujeição, como se verá adiante com o fim da polifonia no espaço público. No entanto, 

muitos podem refutar tal ideia, pois esta co-incidência entre fundamento abstrato e 

poder unificados encontra-se em vários exemplos históricos, mesmo em convívio com o 

politeísmo e isto de fato nos parece verossímil. Por isso é preciso nos determos mais ao 

tema para discriminar as áreas de atuação de um e de outro, ação fora das fronteiras em 

nome da cidade e ação nos costumes internos da cidade, até explicar a confluência entre 

ambos na Idade Média. Tomemos do mundo antigo, Esparta, exemplo de uma cidade 

extremamente racionalizada e controladora, pois, diferentemente de Foucault, que 

preferiu analisar os dispositivos reguladores a partir das ordens medievais, ressaltamos 

que nessa época a disciplina já se havia incrustado nos corpos para extrair obediência e 

eficácia atlética,  e analisemos como se desenvolvia o sistema de sujeição, visto que 

também era uma democracia atípica politeísta. 

Em Esparta vigia o princípio da pedagogia pública: as crianças, ainda mais 

precocemente do que em Atenas, eram educadas por agentes da cidade, em Atenas as 

famílias podiam escolher um preceptor particular, em Esparta não. Desde muito cedo 

eram separadas das famílias, do ambiente privado (oikos) e nos ginásios ou 

                                                 
9
 Signo aqui também empregado em sentido lato, aquilo que remete a algo fora dele e só, tal 

como na definição anterior de símbolo. Como nosso sistema, após a adoção do ceticismo, procurou um 

discurso em primeira pessoa que não trouxesse de retorno o cogito cartesiano, adotamos a noção de 

consciência de Husserl, consciência como intencionalidade para fora dela própria. Por conseguinte, é a 

consciência quem dá sentido ao que quer que seja e o constitui como signo do que quer que seja. Por isso 

uma classificação a priori dos signos, tal como propõe Pierce, em que o signo é o determinante de algo na 

mente do interpretante, não nos é útil, mais traria problemas do que soluções a um sistema de fluxo 

contrário, da mente para o objeto apreendido, mais próximo assim de Merleau-Ponty. 
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acampamentos recebiam a formação moral, estética e principalmente atlética _ oratória 

(versos históricos enaltecendo feitos passados), música, dança e educação física. Longe 

dos pais biológicos, as crianças eram controladas: tinham hora para comer, dieta 

específica frugal, tinham hora para dormir, acordar, tal como em nossos sistemas de 

aquartelamento; e tudo isso era controlado pelo,  digamos assim, funcionário, que mais 

tarde será lembrado por Foucault como monitor. O lema era mais ou menos o seguinte: 

observe, pratique e depois compreenda, tal como ainda hoje são ensinadas as 

modalidades inspiradas na luta greco-romana, praticamente universalizada por 

Alexandre Magno: judô, jiu-jitsu, pugilato, sambô, aikidô, taekwondo etc. Já 

adolescentes eram iniciados na cavalaria, pugilato, luta livre até a hoplomaquia, luta 

com armas. Diferentemente de Atenas, Crotona, Creta e outras, a virtude capital 

espartana era a coragem na defesa da comunidade, para as outras incluíam-se astúcia e 

prudência. Esses valores compunham o que se denominava areté, a virtude que 

alcançava a excelência, o bem moral mais querido pelos lacedemônios, como na 

passagem platônica citada por Jaeger: 

 

 

 

E ainda que fosse mais belo que Titono e mais rico do que Midas 

e Ciniras, mais régio que Pélops, filho de Tântalo, e dotado de uma 

língua mais lisonjeira que Adrasto, se tivesse todas as glórias do mundo, 

mas não possuísse o valor guerreiro, não quereria honrá-lo. Não dará 

boas provas de si na luta se não for capaz de encarar a morte sangrenta 

na peleja e de lutar corpo-a-corpo com o adversário. Isto é arete _ 

exclama comovido o poeta _, este é o título mais alto e mais glorioso que 

um jovem pode alcançar entre os homens. É bom para a comunidade e 

para o povo que o homem se mantenha com pé firme frente aos 

combatentes e afaste da sua cabeça qualquer ideia de fuga. (JAEGER, 

1989, p.83) 

 

 

 

Desta passagem recolhida por Platão a partir do poema de Tirteu, vemos um 

quadro típico da cultura dórica: apologia do primado público sobre os demais interesses, 
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desfazendo-se até mesmo do medo natural da morte, ponto que causava estranhamento 

nos outros povos helenos, que apontavam certa ferocidade no espírito espartano. Não 

sem razão, citemos um exemplo: lá os homens nada diziam publicamente da mulher, 

alegavam que uma parte interessada jamais emitiria um juízo imparcial, e os 

estrangeiros que assim o fizessem eram rechaçados com cascudos na cabeça.  Para os 

outros helenos, mesmo os mais próximos de Esparta, o valor humano maior era a justa 

medida entre o destemor, astúcia e prudência.  Os poemas, tais como o de Tirteu, eram 

declamados a plenos pulmões em sessões públicas e banquetes. O trecho ressaltado por 

nós revela claramente a remanência da linguagem mítica no fundamento do ethos, pois 

mostra a mistura de personagens fictícios com personalidades comprovadamente 

históricas. O que importa por ora é destacar que nem as crianças, principalmente elas, 

aliás, escapavam dessa prerrogativa moral, a busca pela areté, lembrada todo dia pela 

oratória. A areté era o grau máximo da excelência humana, medida pelo benefício ou 

prejuízo causado por suas ações à cidade. O material empregado para dissuadir não só, 

mas especialmente as crianças, a adotar esse ideal de vida imiscuía no âmbito 

simbólico: a narrativa abstrata e a memória histórica e, no âmbito físico, corpos 

racionalmente dirigidos, racionalmente alimentados e racionalmente testados por etapas. 

Veja a diferença gritante entre o mundo espartano e as demais cidades helenas, junto 

com o mundo moderno, _ a excelência não se media pela glória particular do cidadão: 

boa origem ou riqueza, virtudes também mencionadas no poema. Para angariar honra 

conforme essa visão de excelência do caráter, nem a dedicação transcendental na forma 

de culto aos deuses ajudava, todas as virtudes defendidas por outras aristocracias 

antigas, defendidas em outras cidades: riqueza, piedade, destreza oratória, beleza, honra 

pela tradição, sucesso atlético foram substituídas ou subsumidas pelo bem público, isto 

é, ou o espartano agia na defesa do território às custas da própria morte, ou em nome da 

glória da cidade, ou não alcançava a glória plena. 

Desse modo, temos em Esparta uma pedagogia (paideia) austera, pública, 

extremamente controladora dos corpos que, universalmente, pois não havia exceção 

entre filhos de cidadãos, encarregava-se de inspirar a arete. A retórica empregada 

provinha dos poemas, principalmente os de Tirteu e Homero, através do despejo 

reiterado dos preceitos sobre as crianças, buscava-se transmitir o kalos: o modelo de 

beleza e virtude desejável, neste caso uma persuasão normativa, já que essa noção de 

beleza prescreve um modelo: 'aquilo que se deve ser'. Percebam como em Esparta a 

noção de belo se aproxima da função política e afasta-se um pouco do ideário ateniense 



 

28 

 

que insistia muito mais na prudência e na astúcia em vez do destemor pátrio pela morte. 

Ora, mas isso não nos lembra uma paideia totalitária já que o tempo de vigília era 

controlado, a alimentação era controlada, as atividades eram controladas até mesmo as 

emoções eram, ao menos era o que se tentava, controladas, tudo isso em função da 

virtude guerreira que enfatizava a ferocidade na defesa do bem público? Qual a 

diferença entre a vida dos pequenos lacedemônios e a vida dos monges beneditinos, 

franciscanos etc.? A paideia ateniense não seria muito mais libertária ao destacar junto 

da virtude guerreira a prudência e a astúcia, pouco enfatizada pelos espartanos, que 

falavam pouco, não eram empolgados com a escrita muito menos com a honra 

individual? Para demarcar por fim a diferença entre os valores desses helenos basta 

lembrar a postura nos jogos olímpicos, os espartanos abdicaram de disputar as lutas já 

que seus atletas não concebiam a rendição e lutavam até à morte, causando a 

desclassificação do adversário simultaneamente à caríssima baixa em seu próprio 

exército. Por fim, eles também não trabalhavam no sentido moderno do termo, já que a 

agricultura, pequena indústria e comércio eram exercidos pela civilização derrotada, 

eram denominados periecos ou hilotas, homens livres ou parcialmente livres sem direito 

a voto.  

Dito isto, passemos em revista o que havia nesta cultura que não os encaminhava 

ao despotismo, ao totalitarismo como aludido anteriormente, pois durante as batalhas 

valiam-se de soldados domesticados a partir da infância, havia hierarquia rígida e 

comandos centralizados, tal como no Egito Antigo. A diferença é que _ este ponto faz 

toda a diferença _, a autoridade do poder hierárquico era ad hoc, este ponto não pode ser 

esquecido, e fundamentada na techné, ou seja, a autoridade só se legitimava enquanto 

durasse o fato ao qual estivesse ligada, para assim melhor obter um resultado específico. 

A arte, por isso mesmo, arte confundia-se com estratégia: agir para alcançar um fim 

predeterminado. A autoridade do funcionário nos ginásios ou do general nos campos 

restringia-se ao campo de treino ou batalha e só enquanto ela durasse: o avanço sobre 

Tebas, a ocupação de Atenas, a preparação de uma nova turma, a construção de arcos, 

de tirremes etc. Uma vez terminada a ação, de volta para a cidade, entre adultos, um 

soldado completo ganhava seu grau na casa dos trinta anos, tornava-se de fato um 

esparciata, a autoridade se dissipava e o princípio regente para o trânsito entre cidadãos 

retornava impreterivelmente ao da isegoria. Posição duramente criticada pelo generalato 

estrangeiro, pois viam nesse excesso de liberdade uma perda na eficácia do comando, só 

que na prática temiam os lacedemônios justamente pela qualidade e eficiência em 
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guerra. Cessado o telos, o fim ao qual ligava-se a estrutura de comando, de volta ao 

espaço público, o cidadão despia-se de todo resquício da ação militar. Durante os 

banquetes públicos, todos os assuntos eram discutidos horizontalmente, sem guardar 

remanescentes da hierarquia vigente no campo de guerra ou escola. Todos eram ouvidos 

igualmente, a única virtude que lhe garantia a força do argumento era seu desempenho 

na defesa do bem comum e aquele que ousasse evocar uma ordem transcendental, 

mística para tonificar a retórica de seu discurso esbarrava na pluralidade dos deuses: se 

evocasse Apolo para refutar desacordos ao longo da polêmica, encontraria um contra-

argumento baseado em Dioniso, se evocasse um verso elogioso para Dioniso, 

encontraria outro com base em Athena e assim sucessivamente. A Grécia era de fato 

politeísta, embora de forma indireta consigamos ler nas entrelinhas sinais de monolatria, 

isto é, dedicação exclusiva aos preceitos de um dentre vários deuses _ se me inclino ao 

combate, dedico-me a Hermes, se me dedico aos festejos, Dionísio é meu dileto, mesmo 

sem renegar outros deuses, posso orientar meus valores conforme aquele que me 

represente no mundo transcendental. Isso afetava o espaço político, mas de forma 

equilibrada, ou seja, os argumentos com base na tradição simbólica batiam-se de modo 

equilibrado, polifônico, pois todos os temperamentos encontravam um ou um conjunto 

de deuses que os representassem. Em Homero mesmo, temos exemplo de 

magnanimidade e temor, nostalgia e desapego, dúvida e certeza, assim por diante. O que 

vale acentuar é que, ao final das contas, o demos regia-se pelo primado do bem público, 

mesmo sendo uma sociedade aparentemente controladora, austera e guerreira. Uma vez 

respaldada certa contrariedade com relação à lei vigente, o autor formalizava o pedido, 

o pedido era discutido pelos anciãos e dava-se início à votação, geralmente no formato 

sim ou não, vedada a participação da camada social trabalhadora, como já mencionado, 

daí dizer que Esparta era um democracia politeísta atípica, disto decorre que nem o 

politeísmo, nem dispositivo disciplinar eliminam compulsoriamente a polifonia, menos 

ainda a democracia. 

Esse modelo disciplinar dórico com base na arete guerreira, que se mantinha no 

imaginário ático através dos poemas, elegíacas e epigramas fúnebres, principalmente 

nas vozes de Píndaro, Tirteu, Arquíloco e outros mais, que influenciou até mesmo o 

modelo pedagógico da República de Platão, entrou para a História como o modelo de 

eficácia pedagógica e atlética por excelência, já que na lista dos vencedores olímpicos 

os espartanos eram maioria, e principalmente militar, resultando na maior derrota que a 

própria Atenas sofrera. Este mesmo modelo austero não passava despercebido pelos 
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bárbaros, nem por outras cidades helênicas, em especial a Macedônia de Filipe e seu 

filho Alexandre Magno, aluno de Aristóteles. A força espartana tornou-se critério de 

eficácia e sua pedagogia, por esta razão, modelar, instigava de Dario a Filipe da 

Macedônia e foi dali por diante adaptada criteriosamente por Alexandre e difundida 

mundo afora, sendo a base formadora do treinamento militar romano, sem esquecer é 

claro que seu pai, Filipe, já havia incorporado o treino militar universal e obrigatório. O 

controle dos subordinados se dava pelo aparato repressor: sanções que variavam entre o 

castigo físico, exílio e até a morte. O meio persuasivo mais proeminente era a oratória, 

já que a escrita micênica fora abandonada e a nova escrita fenícia se reservava à 

contabilidade e registros públicos. Por meio da oratória, dos gestos do teatro, da 

musicalidade dos recitais, combinada com os arquétipos registrados nas artes plásticas, 

defendia-se a areté guerreira, principalmente durante os banquetes festivos e os rituais 

fúnebres. Ao conjunto, daqui pra frente, as práticas serão nomeadas por pedagogia, 

disciplina ou mesmo aparato ideológico em latíssimo sensu. 

Além do mais, sem pretender levantar controversa hipótese histórica, digamos 

que a derrocada espartana deu-se em função de privilegiar somente a qualidade 

guerreira em detrimento da quantidade de membros em seus exércitos, exigindo para 

tanto forte controle racional de natalidade. O aumento do contingente de soldados 

exigiria o aumento da produção agrícola e consequentemente o aumento da população 

em geral, porém, escolheram evitar mais trabalhadores e mais recursos para não colocar 

em risco político a própria cidade, já que a noção de bem público não fazia sentido para 

o escravo nem para o estrangeiro. Esta fragilidade fora corrigida por Alexandre da 

Macedônia ao estudar o desempenho bélico entre gregos e persas. Alexandre aliou a 

eficácia do subordinado através da pedagogia rígida ao maior número de seu 

contingente, o que exigia uma política imperialista não rejeitada por ele, pois, nascido 

no sistema palaciano, diferentemente dos lacedemônio e atenienses, não se importava 

em fazer uso da palavra verticalizada, o que nos dá o seguinte esquema: _ disciplina 

para as crianças, formação da guarda real que lhe seria próxima e adjunções conforme o 

andar das batalhas, exércitos vencidos com áreas de excelência seriam introduzidos sem 

conflitos ao lado do batalhão especial, por exemplo, a primeira grande contribuição deu-

se com a cooptação da cavalaria trácia, soldados famosos pela agilidade com cavalos, 

que teve papel fundamental na famosa Batalha de Grânico. Bom lembrar que mesmo 

reconhecendo a importância da quantidade para o sucesso bélico, isso não diminuiu a 

admiração dos outros povos pela base do sistema: a pedagogia disciplinar implantada 
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pelos dórios, raiz do sistema disciplinar ocidental, primeira parte de nossa hipótese 

quanto à eficácia nos sistemas de sujeição e é bem esta sua origem _ na ação 

coordenada cujo treinamento exige a formação do soldado desde a infância, em regime 

integral, a cargo não das famílias, mas do grupo político no centro do poder. 

No início das campanhas de Filipe, o sistema disciplinar dórico com o acréscimo 

quantitativo comprova sua eficácia. Com Alexandre, que ampliou o sistema disciplinar, 

criando escolas de guerra baseadas no treino físico, na dietética, no ensaio exaustivo, na 

ideia de fraternidade bélica, comum entre espartanos, no estudo comparativo e 

cooptação de novas técnicas, na contratação de mercenários estrategos pagos, 

principalmente os atenienses etc. o sistema, que a priori não havia sido testado em tal 

escala e dessa maneira, assombra o mundo quando, em menor número, vence o 

poderoso exército de Dario na famosa batalha mencionada _ Batalha de Grânico. 

Cooptando  mais e mais etnias para seu exército e submetendo-os a seu método, tal 

como o uso dos cavaleiros, assim como os trácios cooptados, os cavaleiros da Tessália, 

que mantinham certa independência do comando geral, pois atacavam a seu modo, 

manipulavam o conjunto a seu modo, cavalo e arco, mas na hora decidia por ele, 

Alexandre não só cria como divulga a racionalidade aplicada por quase todo o mundo 

habitado na época. Curiosamente, a racionalidade aplicada, entra para dentro daquilo 

que a principio seria de mais caótico, uma praça de guerra. Talvez sua mensagem mais 

emblemática, recitada por poetas e analisada até por estrategistas contemporâneos, seja 

a manobra que lhe deu a vitória em Gaugamelos ou Gaugamel, como queiram. Nessa 

batalha, Alexandre, pego pelo desconhecido, carros de guerra equipados com lâminas, 

demonstra a eficácia da disciplina em detrimento dos grandes grupos movidos muito 

mais pelo temor reverencial ou dinheiro, o que seria o somatório de vários grandes 

atletas e soldados autônomos. Enquanto os carros atacavam, sob o toque do general, 

abriam-se fileiras na medida da passagem dos carros, enquanto batidas nos escudos e 

gritos alucinantes produziam alaridos suficientes para desnortear os cavalos. Uma vez 

tombados, as fileiras se fechavam e a luta continuava, assim até a impensável vitória 

macedônica sobre os persas, esse tipo de manobra só é possível se treinado 

exaustivamente por crianças preparadas para isso, como se fossem atletas olímpicos, 

com os movimentos entranhados na zona de reflexo. 

Isso representava a força helênica ante outros povos? De maneira nenhuma 

Alexandre, que se dizia democrata e uma porta-voz do helenismo, não era reconhecido 

como tal. Nunca obteve a colaboração dos espartanos e da maioria dos atenienses, 



 

32 

 

mesmo após a demonstração de respeito por parte da Liga de Corintos, cunhando a 

moeda alexandrina, aceitando, portanto, o sistema econômico macedônico. De fato, não 

o reconheciam como helenista, mas apenas uma boa opção bélica contra os persas. 

Alexandre não compreendia bem o espírito helênico, pois não eram as glórias dos povos 

aproximados geograficamente com uma língua similar que os identificava, era a 

regência do nomos (lei) o traço mais admirado por eles. A passagem pós diáspora 

historicamente tornou a isonomia a pedra fundamental das cidades-estados, excluído 

portanto o regime palaciano macedônico, toda polêmica no regime do nomos se dava 

pela eloquência e voto. Ninguém estava obrigado a nada que não fosse discutido 

publicamente e deliberado por voto direto, toda autoridade entre cidadãos (excetuados 

mulheres atenienses, estrangeiros e escravos de guerra) dissolvia-se no momento em 

que o fato constituinte dela desaparecia. Já Alexandre não abria mão de sua autoridade 

como chefe militar, não reconhecendo assim a fronteira entre vontade tirânica e 

autoridade militar, ponto que o colocava, de fato, como inimigo da Grécia, muito mais 

próximo dos bárbaros, fato que o instigava, mas que não o influenciava. Alexandre 

tinha seu mundo próprio de super atleta conquistador, de megalômano militarmente 

brilhante. A maior dificuldade enfrentada por ele advinha do apoio dos mercenários 

gregos em socorro aos bárbaros. Esparta mantinha a maior distância possível de 

Alexandre, já que a vontade de um só, de um rei ou imperador, pertencia ao mundo dos 

vencidos em seus primórdios, visto como representante do mundo bárbaro ou palaciano 

micênico. Esse diagnóstico lacedemônico se confirmara, Alexandre, ao expandir seu 

domínio pelo Oriente, muito pouco se distinguia dos vencidos. Ainda que se 

autoproclamasse democrata e helenista, assassinou bêbado seu melhor amigo e 

conselheiro na frente de todos, atravessou Clito com uma lança em pleno salão do 

palácio, chicoteou outro nobre macedônico, Hermolau, por não respeitar o costume 

estrangeiro de conceder o primeiro ataque sobre a caça ao imperador, e vários outros 

exemplos típicos de grandes tiranos. Condenou um livre pensador que não o idolatrava, 

justamente o sobrinho de seu mestre, Calístenes, sobrinho de Aristóteles. Seu próprio 

funeral seguiu os ritos egípcios, foi sepultado como faraó. Dito isso, o que pretendemos 

acentuar é a confluência visceral entre o que Foucault denominara poder soberano, 

direito de vida e morte sobre outrem ao capricho do desejo, e o dispositivo disciplinar 

para a coordenação e aumento da eficácia para a obtenção de um fim específico, ou seja, 

controle minucioso dos corpos para obtenção de um fim extrínseco, ou independente da 

vontade do sujeito. E esta foi a grande colaboração de Alexandre na criação do sistema 
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de sujeição empregado ainda hoje. Suas modificações, acréscimos, adaptações serão 

analisadas adiante, mas aqui registramos o nascimento e consolidação de um dos pilares 

dos sistemas de sujeição modernos, que será aproveitado daí por diante, ajustado a 

outros subsistemas de domínio até ocupar todo o espaço outrora público: sequestrará 

corpos para dentro dos muros e seus monitores terão autoridade talvez maior do que os 

próprios soberanos: quartéis, escolas, clínicas, prisões, orfanatos e muito mais serão, no 

século XIX, dominados por este sistema de sujeição. 

A análise política de Esparta, principalmente de sua infraestrutura, em termos 

modernos, serviu para demonstrar que mesmo um sistema democrático atípico pôde 

conviver com um dispositivo disciplinar cujo comando era ad hoc. Neste caso, vale 

notar que o sistema de controle não se tornava hegemônico, isto é, não ultrapassava o 

âmbito para o qual fora criado nos campos de batalha, embora ao longo da história 

verifiquemos uma tendência contrária, que a ganância prevaleça e os interesses privados 

suplantem o interesse público, caso que dá sentido ao próprio conceito de tirano, isto é, 

aquele que usurpa o poder. Vejam a diferença cultural em outros países, tirano era o que 

feria o costume, a tradição, principalmente à sucessão política, já em Esparta era aquele 

que não respeitava a isegoria e o bem público, mesmo tendo ela passado por um 

período de política palaciana em que havia literalmente um rei, período anterior à 

conquista do Peloponeso, momento em que a disciplina com sua linha de comando 

hierarquizada ocupou o espaço urbano. O que importa destacar é que mesmo poderes 

austeros puderam conviver com o ideal de liberdade política desde que não sufocasse o 

diálogo público, como no caso lacedemônico, tomado em análise propositalmente para 

mostrar o máximo de rigor disciplinar em convívio paralelo com o máximo de 

cidadania, ao menos para a classe dos nativos, dos esparciatas. Por um lado, inculcava-

se um dos maiores perigos para uma sociedade minimamente livre, a obediência; em 

contrapartida, incentivava-se a participação direta nos assuntos públicos através do 

diálogo franco, horizontal, contrabalançando a sabedoria dos mais velhos com a força 

física dos mais jovens, ponto ignorado por quem não conheceu o domínio do nomos, 

como a Macedônia. Ninguém que colocasse o bem público em risco dirimindo conflitos 

quer seja pela força, no caso dos jovens, quer por articulações obscuras, no caso dos 

mais velhos, gozaria de honra suficiente para permanecer na cidade, para os esparciatas 

Alexandre não tinha a areté grega, a virtude honrada. 

Neste ponto, importa destacar a ausência tanto de um poder simbólico absoluto, 

que absorvesse, monopolizasse ou desequilibrasse o diálogo público, que subsumisse a 



 

34 

 

polifonia, sendo este o instrumento capital para a administração de interesses 

conflitantes sem excluir um dos interessados, o que causaria inevitavelmente um 

desequilíbrio entre as partes interessadas e configuraria um regime opressivo, tanto 

quanto um poder absoluto, que sujeitasse a vontade de muitos ao arrepio da lei. 

Somente os desvios no campo de batalha: fuga, traição, abandono de posto, furto etc. 

eram abafados pelo aparelho repressor, já os desvios relativos às normas comuns eram 

debatidos durante os banquetes e poderiam modificar a legislação, por mais absurdo que 

nos pareça o desvio. Só para citar alguns exemplos, a boa impressão causada pela 

participação dos atletas cretenses, que disputavam os jogos olímpicos e fúnebres sem 

roupa, ensejou a mudança na legislação de várias cidades-estados sem grandes 

comoções públicas, ou seja, tudo era discutível entre iguais e capaz de mudar a 

legislação. No exemplo mencionado, os espartanos conseguiram o direito de também 

participar dos jogos nus, Creta o fazia por incluir a volúpia no desempenho atlético, 

Esparta via maior eficácia nos movimentos livres, a roupa presa constrangia os 

membros e podia servir de arma ao adversário durante as lutas corporais, toda alça no 

tecido servia ao estrangulamento.  Outro exemplo que nos parece absurdo, mas que foi 

alvo de deliberação e  mudança legislativa na Grécia foi a aprovação dos exercícios 

obrigatórios para os dois lados do corpo. Sim, havia uma lei obrigando as crianças a 

usarem os dois lados do corpo durante os exercícios de guerra, isso pode nos parecer 

autoritário demais, invasivo demais para ser exemplo dentro de uma democracia e de 

fato é, por isso o estudo dentro dos aparatos de sujeição. Contudo, a ideia de democracia 

mantém-se de pé, ninguém nega que ali a norma era a autoridade final. O maior 

exemplo entre o ganho desse modelo participativo em contraste com uma cidade cuja 

ordem fosse centralizada, hegemônica, foi registrado por Sófocles na Antígona, cujo 

desnível entre o demandante ao direito tradicional e o poder central hegemônico é 

evidente. Por um lado, temos o desejo de Antígona em realizar as honrarias fúnebres 

para o irmão Polinices, tal desejo fundava-se no desejo histórico comum a todos em 

sepultar seus familiares. Por outro, temos o desejo particular do tirano Creonte, desejo 

que ele não permitia fosse posto em discussão, já que estavam num regime palaciano, 

legitimado pela força, de cima para baixo, e contrário ao costume, um trecho desse 

fantástico material didático: 
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"Pois não ditou Creonte que se desse a honra da sepultura a um 

de nossos dois irmãos enquanto a nega ao outro? Dizem que mandou 

proporcionarem justos funerais a Etéocles com intenção de assegurar-

lhe no além-túmulo a reverência da legião dos mortos; dizem, também, 

que proclamou a todos os tebanos a interdição de sepultarem ou sequer 

chorarem o desventurado Polinices: sem uma lágrima, o cadáver 

insepulto irá deliciar as aves carniceiras que hão de banquetear-se no 

feliz achado. Esse é o decreto imposto pelo bom Creonte a mim e a ti 

(melhor dizendo: a mim somente); vê-lo-ás aparecer dentro de pouco 

tempo a fim de alardear o edito claramente a quem o desconhece. Ele 

não dá pouca importância ao caso: impõe aos transgressores a pena de 

apedrejamento até a morte perante o povo todo. Agora sabes disso e 

muito breve irás tu mesma demonstrar se és bem nascida ou filha 

indigna de pais nobres." (SÓFOCLES, 1989, p.198) 

 

 

 

Enfileiremos os termos esclarecedores extraídos do extrato para ampliar o 

contraste entre a democracia e o regime palaciano: ditar, mandar, proclamar, interditar, 

decretar, impor, alardear, édito e penalizar. Embora os termos sejam traduzidos do 

grego e levando-se em conta que toda tradução inevitavelmente contamina-se de 

anacronismos, mesmo considerando todos esses desvios dada a distância temporal da 

tragédia, é inegável a intenção de Sófocles em acentuar o vício do poder baseado na 

vontade de um em detrimento da vontade geral incorporada no tempo, ou seja, em 

acentuar o vício da estrutura palaciana anterior ao regime de isonomia instaurado depois 

da vitória dórica no Peloponeso e o outro, donde se inferir que, para o resto da península 

ática, Alexandre nunca seria considerado um heleno. Tudo para os democratas era usado 

como material didático a fim de contrastar o tempo passado, quando vigia o dito de um 

(donde a palavra sú(b)dito), e a polifonia no espaço aberto. O trecho da tragédia 

desenvolve-se entre o desejo do tirano Creonte, resquício arquetípico da vida palaciana 

micênica, contrário ao de Antígona, a parte mais fraca da relação desnivelada, arquétipo 

do cidadão helênico antes da instauração do primado do bem público. 

Ora, mas o materialismo histórico não admite que se identifique um regime 

como sendo democrático se ele é escravagista, já que o homem ou é universal, ou o 

termo não é um conceito e sim ideologia, por desconsiderar o fato, o material do qual se 

origina a ideia, a relação entre termos que só existem um contra o outro. Justamente por 

isso, ainda que não aderindo inteiramente ao materialismo, denominamos a conjuntura 

antiga democracia atípica, pois, apesar de aparentemente paradoxal, permite-nos pensar 

a condição do próprio pensamento político moderno. Somente dessa maneira é possível 

compreender o conceito de demos, que dará origem ao termo propriamente dito, 
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democracia, mesmo que não incluísse estrangeiros nem escravos. Exclusivamente desse 

modo, é possível compreender o status de Aristóteles, um estrangeiro impedido de votar 

em Atenas com ampla circulação social e com alguma influência cultural, tanto na 

cidade como no resto da Grécia, lembrando-se que foi professor de ninguém menos do 

que Alexandre da Macedônia, cujo sobrinho também fez parte do cortejo próximo ao 

imperador. Antes do renome, por mérito, foi aluno do professor mais importante dentre 

todos os da elite ateniense, Platão. O mesmo Aristóteles, que era estagirita, defendia a 

servidão com pagamento de salário e possibilidade de liberdade, ou seja, Aristóteles 

antevia um modo de descomprimir as tensões entre o espaço democrático elitizado e  o 

regime trabalhista grego, o que poria em risco o bem público, como lemos no 

Econômicos:  

 

 

 

"Os tipos de escravo que melhor se prestam ao trabalho não são 

nem os muito covardes nem os muito valentes, pois ambos apresentam 

seus problemas. De fato, os covardes em excesso não suportam nada, 

mas os que têm um caráter resoluto são difíceis de controlar. Para todos 

eles se deve fixar também um objetivo concreto
10

: na realidade, é justo e 

vantajoso estabelecer como prêmio a liberdade, pois eles aplicam-se com 

mais vontade ao trabalho quando têm em vista uma recompensa e um 

limite de tempo definidos. Torna-se necessário assegurar também sua 

lealdade, ao permitir-lhes ter filhos; convém ainda não possuir muitos 

escravos da mesma etnia, como acontece nos centros urbanos. Os 

sacrifícios e as diversões realizam-se mais para os escravos do que para 

as pessoas livres, pois os motivos que levaram à criação desses eventos 

estão mais presentes nos primeiros". (ARISTÓTELES, 2011, p.13) 

 

 

 

Em contraponto, passemos em revista outro exemplo do mundo antigo, aquele 

que foi a fonte da vida palaciana espartana, superada pelo primado do bem público sob 

o regime de isonomia e isegoria. No Antigo Egito, deu-se praticamente o contrário de 

Esparta, ao menos segundo os parcos registros históricos. Ao que tudo indica, sem a 

menor intenção de recriar de modo rigoroso a História, pois o que nos interessa é 

sempre o impacto simbólico do aparato de poder no presente, temos uma civilização 

politicamente estável, talvez a primeira entre todas, politeísta como a Grécia, isto 

                                                 
10

 O termo grego é télos, ou seja, uma finalidade, um fim a ser perseguido. 
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significava que o comportamento social interno do súdito não estava restrito a um 

fundamento transcendental absoluto e, diferentemente dos gregos, lá não havia debate 

público para discutir o corpo normativo, pois a lei, principalmente relativa ao comando 

de guerra e paz, era a vontade do faraó. Independentemente de crermos na hipótese 

hidráulica de Marx, que defendia a origem do poder centralizado graças à dificuldade 

em arar um solo árido e totalmente dependente da perenidade do rio Nilo, o fato é que o 

Egito foi uma das primeiras, senão a primeira civilização politicamente estável que 

temos notícia. Qual é a hipótese plausível para dar conta dessa estabilidade sem 

lançarmos mão de uma história mistificada; já que, dada a distância temporal, os signos 

para uma arqueologia praticamente se emudeceram? 

Tendo em conta que neste trabalho não nos propomos a análise ou reconstituição 

rígida dos fatos históricos, somos indiferentes se o Êxodo ocorreu realmente ou entrou 

para o imaginário ocidental como mito primordial, dispensamos detalhes sobre 

documentos descobertos por meio de escavações para encontrarmos os indícios do 

poder centralizado. Para expormos ao menos seu fundamento, lançamos mão de um 

exercício especulativo fácil de ser acompanhado, isto é, não pretendemos analisar se o 

conceito "modo de produção asiático" é adequado ou não para identificar a economia 

egípcia. Passemos a ele, então. Notemos que praticamente todos os grupos formados em 

qualquer período constituem-se a partir de laços biológicos e seus laços abstratos, suas 

regras de conduta, aquilo que garante minimamente organicidade e estabilidade, entram 

para a memória coletiva na forma tradicional, caso encontre uma materialização com 

função mnemônica dizemos que ele tem estrutura totêmica, isso não indica uma 

sucessão linear dos povos ao modo positivista: animismo, totemismo, politeísmo até à 

mais perfeita ordem, o monoteísmo, nada disso. Segundo Cardoso (1988, p.47), mesmo 

no Egito faraônico, já centralizado, encontramos símbolos particulares a cada grupo 

familiar, ou seja, cada nomos, cada tribo subchefiada mantinha sua representação 

clânica. Disso decorre que derivar a centralização política unicamente da organização da 

agricultura nos parece incorreto, já que o exemplo de Esparta, com maior peso na 

organização militar, nos mostrou algo diferente. Por isso defendemos outro caminho, 

esmiuçado na sequência. 

Em geral, seja no delta do Nilo, na Mesopotâmia, ao longo do rio Amarelo na 

China ou no vale do Ganges, a agricultura mostra ser o principal fator de fixação de um 

povo, mas isso não força uma ligação necessária entre fixação territorial, agricultura e 

poder centralizado, pois tanto a Grécia quanto as civilizações ameríndias nos revelam o 
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contrário. Pierre Clastres exemplifica isso com os guaranis, povo fixado em torno das 

terras cujo poder sequer é palpável, quiçá centralizado, sendo aquilo que os torna 

razoavelmente compreensíveis em termos políticos o conceito de anarquia, negação do 

poder instituído e temporalmente estendido. 

 

 

 

O "poder", encarnado pelos chefes, não é aí autoritário, não no 

sentido de que essas sociedades primitivas teriam ainda grandes 

progressos a fazer para chegar a se proporcionar uma verdadeira 

instituição política (quer dizer, semelhante à que se encontra em nossa 

própria civilização), mas no sentido de que essas sociedades selvagens 

recusam, por um ato sociológico e portanto inconsciente, deixar seu 

poder tornar-se coercitivo. Os chefes são impedidos de utilizar sua 

função para fins pessoais; eles devem velar para que seus desígnios 

individuais não ultrapassem jamais os interesses da comunidade, estão a 

serviço do grupo, são seus instrumentos. (CLASTRES, 1995, p.69) 

 

 

 

 Já os dórios superaram uma civilização de poder centralizado, mantiveram o 

controle meticuloso dos mais jovens por meio da pedagogia rigidamente disciplinada e 

abriu o espaço público ao debate. Por isso não nos afiançamos integralmente na tese 

hidráulica de Marx, contudo não a descartamos completamente.  

Se não, vejamos. Tudo aquilo que fixa um povo em determinado território: fonte 

de água limpa, terra arável, jazidas, fartura de caça, floresta rica em alimentos, rota 

marítima etc. torna-se valor para aquele povo, logicamente este mesmo povo protegerá 

esse território de povos vizinhos, que inevitavelmente buscam outras fontes de recursos 

quando a população supera as reservas disponíveis, caso sejam mantidos os mesmos 

hábitos, isso não vale apenas para momentos de formação de um povo, isso vale para 

todas as épocas, vide a busca militar por petróleo ainda hoje. Esta proteção se dá 

basicamente de duas formas: ações militares coordenadas ou ações militares anárquicas, 

mais próximas daquilo que hoje conhecemos por assalto ou guerrilha, em que os grupos 

ligam-se por simpatia ou temor reverencial mutuamente cultivado, tal como os exércitos 

de Aníbal, de Dario, de Átila etc. respeitáveis, eficientes, medonhos, mas menos 

eficazes do que aqueles treinados, disciplinados ao modo dos esparciatas, modo 

aperfeiçoado na Macedônia, tanto por Filipe quanto por Alexandre, como vimos na 

descrição da Batalha de Gaugamel. Em geral, quanto maior o interesse na defesa de uma 

área delimitada, minimamente fixa, quanto mais coordenadas forem as ações militares 



 

39 

 

para sua defesa, maior a eficácia do grupo organizado nesse sentido, onde ocorre um 

apuro da tekné. Por conseguinte, quanto mais seja necessária a coordenação do grupo, 

que pode crescer em número proporcionalmente à força inimiga, maior a demanda por 

controle dos grupos ativos, tanto os atuantes diretamente, quanto o grupo de reposição 

dessa mesma força de defesa. Nisso reside a grande diferença entre um poder 

centralizado ou não, e isto representa a proto-racionalidade moderna, já que extrapola o 

ambiente familiar para o âmbito social, que Weber empregará para analisar o 

surgimento capitalista baseado na ética do trabalho protestante: trabalhar, acumular e 

não despender. No Antigo Egito, a autoridade na defesa do território transpôs o tempo 

em que esta ação durava e justamente essa coordenação piramidal, organizada com 

linhas de comando hierarquizadas permitiu o maior controle dos trabalhadores na 

racionalização do uso hídrico, aumentando drasticamente a produtividade agrícola de 

uma região árida, possibilitando com isso mesmo o aumento da população e 

consequentemente o aumento no número dos subordinados. Percebemos, então, uma 

dilatação, uma contaminação por parte da ação militar coordenada para dentro do 

espaço público. Indo além, conforme este fenômeno se prolonga no tempo, notamos que 

mais ele se naturaliza artificialmente a ponto de se estabilizar pela tradição, pela 

passagem do tempo, de geração para geração, estabilizando o denominado regime 

palaciano. Fato historicamente recusado na Grécia. 

Como exposto na gênese do modelo piramidal hierárquico, podemos confirmar 

sobre tal sistema, que deu origem ao modelo palaciano com vida social centralizada por 

tradição, ter sido ele o responsável pela formação arcaica grega, a civilização micênica. 

Nela o rei, centralizador de todas as funções, recebia o título de ánax, como destaca 

Vernant: 

 

 

 

"(...) é o palácio que dirige as encomendas de armas, o 

equipamento dos carros, os recrutamentos de homens, a formação, a 

composição, o movimento das unidades. Mas a competência do rei não 

fica confinada ao domínio da guerra mais do que ao da economia. O 

ánax é responsável também pela vida religiosa; ordena com precisão seu 

calendário, vela pela observância do ritual, pela celebração das festas 

em honra dos diversos deuses, determina os sacrifícios, as oblações 

vegetais, as taxas das oferendas exigíveis de cada um, segundo sua 

classe". (1981, p.19) 
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Sob o ponto de vista ocidental, a Grécia Antiga é o paradigma de ruptura com o 

modelo político centralizado a partir das ações militares coordenadas, modelo criado a 

partir do Antigo Egito, portanto, geneticamente filho da ação militar, que também serviu 

a um propósito econômico como visto. Aqui subvertemos a hipótese hídrica de Marx, 

onde se via a propriedade concentrada como fundamento para o poder centralizado. A 

nós, o mais plausível seria realocarmos a hipóteses para a ação militar coordenada. A 

expansão dórica pelo Peloponeso, Creta e Rodes colocou abaixo esse sistema palaciano 

arcaico, que colocava a Grécia tão mais próxima do Oriente. O desaparecimento do 

vocábulo ánax, a substituição da metalurgia do bronze pelo ferro, a substituição da 

inumação pela cremação dos mortos, a substituição do padrão mimético pelo padrão 

geométrico nas artes plásticas, a escrita fonética de caráter público e outras coisas mais,  

tudo isso comprova o fim radical voluntário do regime centralizador palaciano, que deu 

lugar ao regime democrático no Ocidente, isto é, ao regime de isonomia política: servir 

à lei discutida entre iguais e aprovada pelo voto. A novidade espartana em relação ao 

regime palaciano é que ela manteve viva a assembleia guerreira, aquela que deliberava a 

respeito dos ocorridos em batalha, sobre a necessidade de mais provisões, de mais 

armas etc.  

Noutros termos, até aqui temos já o esboço das formas de sujeição que no futuro 

dominarão o mundo moderno: dispositivo disciplinar de origem militar _ fonte da 

pedagogia de controle (mantida em Esparta, idealizada por Platão, aperfeiçoada por 

Filipe e globalizada por Alexandre Magno) _ e autoridade centralizada na vertical 

(apenas parcialmente mantida em Esparta, pois esta manteve a autoridade ad hoc nos 

assuntos relativos à guerra), autoridade que será a fonte do aparato repressor 

racionalizado, ou seja, das polícias nos Estados Modernos. A fonte de tais poderes não é 

econômica, como defendia Marx, mas no campo dos costumes, especialmente os 

costumes relativos aos combates. A parte material deteve-se no fator de fixação de 

determinado povo, mas a forma de defender esse fator de fixação, que é contingente, 

determina o modo como seria exercido o poder, portanto uma derivação do campo ético, 

em vez de uma determinação material, do modo de produção. 

Deste ponto em diante, temos uma novidade e, para entendê-la melhor, será 

preciso buscar suas origens no Freud historiador ou narrador, sem nos determos no 

fundamento psicanalítico de sua teoria, a psique por ora nos é irrelevante, sem também 
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exigirmos um rigor histórico de uma narrativa presente ainda nos dias de hoje, porque 

presente no imaginário ocidental. Ao analisar o monoteísmo, Freud levanta uma 

interessante hipótese: que  a primeira tentativa de unificação política via misticismo se 

deu no Egito Antigo, por volta de 1375 a.C., com Amenófis IV. Este faraó, a fim de 

diluir a força da camada intermediária na pirâmide de poder, representada pelos 

sacerdotes, aboliu o politeísmo, que dava fundamento para um grande número de seitas, 

cada qual com estatuto moral próprio. Mesmo que o fato histórico não tenha ocorrido tal 

como narrado, a tradição nos deixou registrado o primeiro mandamento, ainda vivo em 

nosso campo de memória. Nele encontramos um deus absoluto, fundamento moral, que 

reconhece outros deuses para justamente desautorizá-los, ou seja,  esvaziar a autoridade 

rival: "Não terás outros deuses diante de mim". Ora, se uma potência máxima criadora 

não fosse reconhecida pela criatura, bastaria apresentar-se: "Eu sou O Deus", não 

obstante, reconhece um passado habitado por outros semelhantes e justamente para 

negá-los: existem outros (outra moral), mas não são verdadeiros. No fundo o que se 

pretende é a proibição (imperativo) de múltiplos cultos, múltiplos costumes, múltiplas 

morais, concentrando mais poder num fonte única, transfigurando assim o status do 

objeto sol. Neste caso, o apelo retórico é a palavra e o lastro crível deriva da lógica 

binária: entre muitos há o verdadeiro e quem afiança é uma autoridade, que funda um 

modo de pensar: a verdade com base no testemunho de autoridade. Ninguém ouve 

preceitos diretamente de deus, apenas de seus intermediários, isso qualifica a nova 

forma de pensar. Neste caso, o ente sol, já intermediado pela autoridade, passa a ser 

agora um signo transcendental, sem um lugar no plano existencial, sem topos, 

atemporal, independentemente da passagem do tempo, e universal, com valor para 

todos. O fundamento do poder faraônico deixava de ser um objeto no plano 

tridimensional, o sol, ente físico, passando para o semiótico. O poder, força empírica, 

transfigura-se num ente abstrato, uma ideia fundadora de um tipo político. O sol como 

um deus entre deuses passa a ser O Deus, único, maximamente singular, percebam 

desde já a passagem do substantivo comum para nome próprio, fora de todos os lugares, 

pura abstração, como se vê na passagem seguinte: 

 

 

 

"Amenófis nunca negou sua adesão ao culto solar de On. Nos 

dois Hinos a Aten que sobreviveram nas tumbas de pedra, e que foram 
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provavelmente compostos por ele próprio, louva o Sol como criador e 

preservador de todas as coisas vivas, tanto dentro quanto fora do Egito, 

com um ardor que não se repete senão muitos séculos depois, nos 

Salmos em honra do deus judeu Javé. Ele, porém, não se contentou com 

essa espantosa previsão da descoberta científica do efeito da radiação 

solar. Não há dúvida de que ele foi um passo além, que não adorou o Sol 

como um objeto material, mas como símbolo de um ser divino cuja 

energia se manifestava em seus raios. 

Entretanto, não estaríamos fazendo justiça ao rei se o 

encarássemos simplesmente com um aderente ou fomentador de uma 

religião de Aten já em existência antes de sua época. Sua atividade foi 

uma intervenção muito mais enérgica. Ele introduziu algo de novo, que, 

pela primeira vez, converteu a doutrina de um deus universal em 

monoteísmo: o fator da exclusividade. Em um de seus hinos, ele declara 

expressamente: Ó tu, único Deus, ao lado de quem nenhum outro 

existe!" (FREUD, 1975, p.36) 

 

 

 

Independentemente da precisão histórica, também de forma contingente, se isso 

de fato ocorrera, segundo Freud, Amenófis foi o criador de um novo monoteísmo, do 

monoteísmo transcendental, que segue firme entre nós a partir do Velho Testamento: o 

novo deus agora é uma abstração do sol, o sol-signo, rastro  que remete a uma força 

maior provedora da vida no mundo. Este novo deus passa a ser universal, ou seja, 

transpõe fronteiras e passa a incluir os povos além das fronteiras do Egito; torna-se 

exclusivista, isto é, não admite mais a presença de outro que não ele próprio, esvaziando 

de vez a autoridade sacerdotal que limitava ou subdividia a autoridade do próprio 

soberano no topo da pirâmide de comando, como analisado no caso dos poderes 

centralizados via ação militar organizada. Esta nova religião fundamentalista, que 

associa uma ideia transcendental a determinada ordem política não durou muito, não 

mais que 17 anos. Contudo, sem nos atermos à fidelidade histórica como aludido atrás, 

o relato de Freud especula sobre esta estrutura simbólica como cimento solidário para 

um povo escravizado, no caso, pelos egípcios. Sem também adentrar o  mérito da 

existência, o  mérito da origem de Moisés, se ele foi de fato egípcio ou hebreu, o fato é 

que a estrutura simbólica fundamentalista criada por Amenófis foi aproveitada pelos 

hebreus: "Talvez (Moisés) ele fosse, nessa época, governador de província da fronteira, 

onde certas tribos semitas se tinham estabelecido. A elas escolheu para ser seu novo 

povo _ uma decisão histórica. Chegou a um acordo com elas, pôs-se à sua testa e 

realizou o Êxodo com mão forte." (Freud, 1975, p.42). Ora, após haver escolhido seu 

novo povo, dispensou-os da simbologia original, do sol-ente, para o sol-símbolo do uno 
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e depois somente o uno, ou seja, tornou-o maximamente abstrato, termo que se 

autoexplica, isto é, subtraído do plano existencial, que é pura essência:  "A primeira 

(religião judaica) é um monoteísmo rígido em grande escala: há apenas um só Deus, ele 

é o único Deus, onipotente, inaproximável; seu aspecto é mais do que os olhos humanos 

podem tolerar, nenhuma imagem dele deve ser feita, mesmo seu nome não pode ser 

pronunciado". (FREUD, 1975, p.32)  

Ora, como esse deus fora concebido para fundar uma nova organização política 

para um povo adotado por alguém da elite estrangeira, em conflito com o detentor das 

terras aráveis, nada mais eficaz do que afastá-lo das coisas existentes. Se o fundamento 

moral, ético e político, ou seja, o corpo normativo não se liga a nada no mundo, é pura 

essência, ele se torna maximente portável, pura utopia, livre para percorrer mundo sem 

o conhecimento de fronteiras. Isso poderia funcionar para qualquer povo nômade ou em 

trânsito. Manobra simbólica difícil, por exemplo, para um povo costeiro, pois o mar é 

uma divindade explícita e sua presença impede sua total abstração, sua total 

transcendência, a geografia invadiria o imaginário antes de ser esvaziada, o monte 

Olimpo é uma presença maciça, difícil de ser subtraída. Assim também um povo 

próximo de área vulcânica, próximo de um monte que historicamente serve de 

referência, como o Olimpo já dito, próximo de florestas, em que o predador é uma 

referência presente, tal como entre os guaranis, e assim por diante. Para um povo 

recentemente unificado, sem terra arável e sem referências proeminentes, um deus 

sumamente abstraído tem mais eficácia política, pois pode ser carregado no imaginário 

de cada um, sem se diluir ou dividir atenção com seu significado existencial, material, 

melhor dizendo, sem sua presença, sem seu peso espalhado entre volume e forma. Nada 

mais apropriado pra um povo em trânsito um fundamento moral portável, o que 

fortalece a hipótese histórica registrada por Freud. Sumário modo, o sol finalmente se 

transforma no Uno e perde o lastro com seu significado primordial. O Uno agora é fonte 

de direitos e deveres, é universal, atemporal e sem topos.   

Dos dois exemplos até agora, pudemos configurar de vez a gênese das estruturas 

de poder modernas: o poder pedagógico, originalmente militar, com hierarquia ad hoc, 

coforme exemplo de Esparta; e o poder centralizado: diluído pela casta sacerdotal, 

politeísta, como no exemplo egípcio, ou concentrado e indiscutível, como no caso do 

povo hebraico, que servirá de molde ao mundo cristianizado. No primeiro exemplo, a 

adesão ao sistema de sujeição se dá pela disciplina, já a partir da infância, em Esparta o 

aluno entrava aos cinco anos no acampamento e só recebia o título de cidadão livre aos 
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trinta. Em última instância, a sujeição se dava pela repressão, os casos de desvio são 

reprimidos quando em campo e discutidos no espaço público, com a possibilidade de 

mudança do regime político ou na norma particular após eleições. No segundo caso, a 

autoridade é absoluta, mas os desvios são tolerados, já que o costume sofria influência 

de múltiplas fontes místicas, cada sacerdote divulgava um corpo não uniforme de 

condutas, amparados nelas, por exemplo, havia tanto castidade quanto libertinagem, 

tanto contemplação quanto ação etc. No último caso, entre os hebraicos, as leis eram 

indiscutíveis e os desvios não eram tolerados em tempo algum, em lugar algum, por 

ninguém em absoluto, empregavam regras pétreas com fundamento absoluto, ou seja, 

neste último até o pensamento seria em tese controlado por meio da culpa e do medo, o 

olhar era um olhar das alturas, o olhar do qual nada nem ninguém poderia escapar. 

Neste ponto é importante notar a diferença entre o dispositivo disciplinar 

analisado por Foucault e o dispositivo disciplinar pedagógico-militar, que faz parte de 

nossa genealogia do poder simbólico. O francês revela um aparato de sujeição criado a 

partir dos primórdios do Estado Burguês, entre o processo de acumulação primitiva, 

encetado pelos primeiros déspotas modernos, e a racionalização no nível da 

infraestrutura criada pelas novas ordens religiosas, mais especificamente a ordem 

beneditina, como se verá mais adiante ao citarmos a famosa adaptação para o cinema do 

livro O Nome da Rosa de Umberto Eco, nele há uma discussão entre o monge 

beneditino, interpretado pelo ator escocês Sean Connery, e o alto clero. O monge acusa 

a libertinagem do papado e volta para o claustro a fim de exacerbar a disciplina dos 

sujeitados, disso nasce o modelo de nossos internatos, as escolas inclusive. Nossa 

posição não é bem discordante da arqueologia foucaultiana, apenas remonta e 

reposiciona a origem da disciplina pedagógica nos exercícios das escolas militarizadas. 

Noutros termos, repõe o regime disciplinar nas ações maximamente coordenas dos 

exércitos, como no exemplo da Batalha de Gaugamel, em que a guarda especial 

alexandrina, ao soar de toques de escudo, abria ou fechava fileiras para não ser atingida 

por carros de guerra, manobra somente possível às custas de um exército profissional 

treinado desde a infância, diferentemente dos exércitos com base em ações não 

coordenadas do mundo antigo: celtas, gauleses, cartagineses, persas, etc. movidos muito 

mais pelo temor reverencial e ajuntados sem muita coordenação. Isto é, no uso de um 

exército agrupado de adultos ou na preparação racionalizada de um exército a partir dos 

mais jovens, cujos movimentos estão já na zona do reflexo. A origem dessa disciplina 

pedagógica encontra-se no modo dórico de proteção do território, que se tornará a base 
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da cultura espartana. Disciplina esta voltada para a eficácia do corpo, ensaiada 

principalmente nos esportes, cuja fama a levou a ser difundida pelo mundo helênico e 

praticamente universalizada por Filipe e Alexandre da Macedônia e, mais à frente, 

reeditada pelos romanos. 

Sem nos demorarmos demais no mundo romano, somente para nos 

encaminharmos sem lacunas para o período de transição entre o mundo feudal e a 

modernidade, tratamos o período de modo sintético, isto é, como literalmente greco-

romano, pois a supremacia simbólica do maior fora absorvida pela cultura do menor e 

não o contrário, como costumeiramente ocorre em decorrência de uma política externa 

colonialista ou imperialista. No período romano, as duas estruturas básicas de sujeição 

mantiveram-se vivas. A diferença crucial entre gregos e romanos não os distanciava 

tanto assim na estrutura política sob o ponto de vista dos sistemas de sujeição. Roma 

preparava seu aparato repressor do mesmo modo espartano, através da pedagogia 

disciplinar. Já o poder central dizia muito mais respeito ao domínio militar estratégico, 

enquanto os costumes poderiam ser questionados em público, desde que formalizados 

por institutos jurídicos formalizados. Esta é característica que foi apontada por Weber 

como sendo embrionária, isto é, conata à racionalização que dominará a forma do 

Estado Burguês Moderno. A organização racional do sistema jurídico romano é já o 

esboço daquela que se será denominada por ele burocracia, por exemplo, a figura do 

agrimensor, do procurador equestre etc. seriam já traços reveladores da racionalização e 

da especialização exigidas para a estruturação do Estado Moderno. (WEBER, 1967, p.3) 

 Já os gregos mantiveram suas demandas a respeito das mudanças nas normas 

gerais a partir do desempenho oral _ o sujeito iniciava conversas entre os cidadãos, 

buscava apoio expondo seu ponto de vista em praça pública e, caso houvesse apoio 

suficiente, seu pedido era formalizado e ensejava a eleição. Já em Roma, a formalização 

dos pedidos para a mudança na legislação passava por um processo mais complexo 

ainda, talvez por uma peça escrita, diferentemente dos gregos. Ainda que a eleição final 

da demanda se desse via modelo plebiscitário, com o sim representado pela mão erguida 

dos romanos, provavelmente o rito para o encaminhamento desse pedido exigisse um 

registro escrito. Nesse caso, somente parte da camada mais pobre dominava a escrita, 

por outro lado,  toda a camada média da população, ao menos urbana, dominava tanto 

escrita quanto leitura latinas. Esse fato, de alguma forma, desequilibrava um pouco  o 

peso da balança em relação à participação integral dos romanos nos negócios públicos, 
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ou seja, temos aqui uma espécie de elitização através do acesso às informações 

circulantes. 

Com relação à economia, a mão de obra era mista, o soldado, geralmente 

oriundo da plebs sordida, sem posses nem origem nobre, recebia salário (equivalente 

universal de troca com base em um bem quesível, donde a palavra ligada ao étimo sal), 

denominado soldo (palavra ligada ao étimo sólido, metal sólido na função de moeda, 

também universal de troca). Parte do setor agrícola empregava, além de assalariados 

(mercennarii), escravos, com raríssima possibilidade de ascensão social. Mesmo 

quando os escravos conseguiam comprar sua liberdade e, em último caso enriquecer, 

não eram aceitos nos círculos sociais da plebs media, muito menos nas ordines 

superiores. O signo desse desprestígio era o ritual do beijo, por exemplo, as ordines 

superiores beijavam-se na boca, o que vulgarmente hoje chamamos "selinho", mas 

ofereciam a mão, parte do braço ou peito para as outras camadas sociais beijarem. A 

plebs media também tentava se fechar entre iguais e não aceitava o convívio com 

libertos enriquecidos, pois os tinha como portadores de uma falha original, uma falha 

social por princípio.  

Com relação ao aparato repressor, no caso do soldado em campo de batalha, as 

sanções eram aplicadas de imediato, por exemplo, se alguém abrisse a concha protetora 

da infantaria, por medo ou qualquer outro motivo, seria puxado para a linha interna do 

pelotão e ali mesmo seria pisoteado até à morte. Ainda referente ao corpo, o cidadão da 

plebs humilis só estava sujeito às penalidades físicas após deliberação jurídica, em geral, 

com direito à defesa, mesmo que ele não dominasse totalmente a compreensão do 

processo, em decorrência de seu analfabetismo. No caso da plebs media, as penas 

incidentes diretamente sobre o corpo não existiam, por exemplo, um juiz poderia 

ordenar o açoitamento de um escravo a qualquer hora, mas não poderia fazê-lo sem o 

devido procedimento legal para  a plebs humilis, nem tampouco poderia aplicar tal pena 

da plebs media para cima, esta camada média é a que está mais próxima do que 

modernamente conhecemos por classe média. (VEYNE, 2009, p.58). Isso não quer dizer 

que o poder se distribuía livremente a partir da vontade do topo, pois a cúpula da 

pirâmide do poder: imperador, senado, cônsul e alto escalão, sofria pressão de múltiplos 

lados componentes desse complexo espaço público, tal como na Grécia, afastando o 

período romano das monarquias assim como as conhecemos no período feudal, a prova 

disso é o constante rodízio no comando central superior.  
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A produção simbólica seguia as divisões sociais mencionadas, já que seria 

exagero empregarmos o termo classes sociais, divisões estas ligeiramente mais nítidas 

do que na Grécia, pois a plebe mantinha histórias, teatros de fantoches, circo etc. 

contrários aos interesses e moral dos ricos e dos libertos, sendo o contrário também 

verdadeiro. Nesse sentido, o mais apropriado seria vislumbrar nesse espaço urbano 

romano uma proto divisão de classes, empregando os termos da teoria de Marx, o que 

não havia na Grécia dado o regime de isegoria e isonomia. Para a plebs humilis o acesso 

aos tribunais, devido principalmente à excessiva formalização, era mais difícil do que 

para as duas outras ordines: plebs media e ricos. Aos escravos cabia o status de posse 

(rês), ou seja, precisavam conquistar a personalidade jurídica dentro do império para 

almejar algum direito, seja através da participação social, como os gregos cooptados 

pelo sistema, tratados simplesmente como estrangeiros, ou do enriquecimento na forma 

de arrendamento especial. Sendo esta hipótese ainda mais rara, mas não impossível, já 

que na maioria dos casos ao escravo eram negados a maior parte dos direitos, como a de 

ter filhos por exemplo, a fim de transmitir qualquer patrimônio eventualmente 

amealhado. Fato muito mais comum no período final de Roma, em que vários bárbaros 

alcançaram o status equivalente ao patrício. Com isso encerramos a análise do mundo 

antigo expondo desde já as duas estruturas políticas básicas do mundo moderno, que se 

articularão com a economia e consequentemente com a produção simbólica social, 

como se verá mais adiante: poder centralizado, parcial ou totalmente centralizado e 

poder pedagógico disciplinar. Dessa forma demos mais um passo para entender a 

circulação simbólica dentro do espaço político, que mais e mais se identificará com o 

pensamento de subgrupos e não mais conforme ao interesse meramente individual. Mais 

ao fim mostraremos como essa circulação se coadunará com o poder dito econômico, só 

assim poderemos de vez empregar os termos de Marx relativos ao que de início 

denominamos de forma extensiva mercantilização humana, que, dentro do materialismo 

histórico, estaria subsumida pelo conceito de modo de produção. 
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Monoteísmo e Idolatria: Segundo Eixo do Poder Simbólico 

 

 

 

O monoteísmo em si não implica a existência de um campo social monofônico,  

até porque a ideia do uno como fundamento absoluto para a criação do mundo já se 

encontrava na Grécia Antiga, sob regime democrático e polifônico. Mesmo no período 

clássico, no período antropológico da filosofia, em que Platão e Aristóteles destacam-se 

como figuras das mais eminentes, o absoluto encontra-se diluído entre as várias 

hipóteses genéticas do mundo. Apenas para exemplificar, recordemos o conceito de 

demiurgo numa passagem do Timeu platônico, em que saltam aos olhos indícios do 

intercâmbio entre o monoteísmo dos bárbaros e a filosofia nascente grega, tributária 

tanto dos mitos, no período arcaico, quanto do politeísmo: 

 

 

 

Digamos então por que causa aquele que formou o devir e o 

Universo os formou. Ele era bom, e naquele que é bom nunca lhe nasce 

a inveja. Isento de inveja, desejou que tudo nascesse o mais possível 

semelhante a ele. Que tal seja o princípio essencial do Devir e do 

Cosmos, ter-se-á toda a razão em aceitar esta opinião da boca de 

homens sábios. Deus quis que tudo fosse bom: excluiu, pelo seu poder, 

toda imperfeição, e assim, tomou toda essa massa visível, desprovida de 

todo repouso, mudando sem medida e sem ordem, e levou-a da 

desordem à ordem, pois estimou que a ordem vale infinitamente mais 

que a desordem. E nunca foi permitido, nem mesmo será, que o melhor 

faça algo, senão o mais belo. Tendo então refletido, percebeu que, do 

que é visível por sua natureza, nunca surgiria um Todo desprovido de 

inteligência que fosse mais belo que um Todo inteligente. E por outra, 

que o intelecto só pode nascer unido à Alma. Em virtude dessas 

reflexões, após ter colocado o Intelecto na Alma, a Alma no Corpo, 

formou o Cosmos, para dele executar uma obra que essencialmente 

fosse a mais bela e a melhor. Assim, pois, nos termos de um arrazoado 

provável, deve-se dizer que o Cosmos, que é verdadeiramente um ser 

vivo provido de Alma e Intelecto, é assim gerado pela ação da 

Providência de um Deus. (PLATÃO, 2002, p.81) 

 

 

 

 

No extrato, temos a noção platônica de um deus benevolente de cuja ação ou 

vontade adveio a ordem inteligível do mundo, o cosmo como um ser vivo dotado de 
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alma ou movimento, tão próximo das religiões orientais quanto de Hesíodo. Já para 

Aristóteles, o mundo não é um ser vivo, mas provém de um motor imóvel, eterno e 

único, ou seja, de uma causa única da qual tudo o que existe, inclusive outros deuses, 

descendem de modo fixo, constante e hierarquizado, razão que ele próprio ilustra com 

um trecho de Homero: "não é bom que haja muitos deuses". Neste caso a bondade se 

aproxima do termo perfeição, de acordo com o qual ao máximo bem nada faltaria, daí a 

diferença semântica entre o particípio do verbo fazer quando se adiciona o prefixo per, 

que passa a significar a totalidade do ato (per+feito), no sentido de totalmente feito, 

totalmente acabado, completo. Desse modo, o máximo de bondade necessariamente 

implicaria um deus primevo como causa de tudo o mais, qualificado pela máxima 

bondade ou perfeição. O que importa ressaltar  é a existência desse substrato monoteísta 

na metafísica de ambos os gregos dos mais eminentes em pleno período antropológico, 

um período  polifônico, todos tinham o direito à palavra e os pontos de vista variavam 

sempre, e politeísta. Para Platão, temos um deus que é vivo, artífice do mundo 

inteligível, cuja inteligibilidade somente é possível graças à alma instalada nos corpos. 

Para Aristóteles, temos uma e apenas uma causa final de todas as outras coisas no 

mundo, incluindo outros deuses, a partir da qual se dá a ordem fixa de todo o resto, o 

cosmo. Ora, a intenção de ambos era levar esse tipo de conhecimento para um espaço 

polifônico e a partir de então convencer, educar, esclarecer os mais jovens sobre a 

proposta epistemológica desenvolvida e quem sabe, empregando prestígio e reputação, 

influenciar a política grega na mudança da paideia (linha pedagógica adotada pela 

cidade). Não conseguiram, obviamente. No decurso da história grega, o que temos em 

seguida é o aumento da discórdia interna, aquecimento dos debates, formação de polos 

de interesses distintos, facções internas, conflito e, por fim, derrocada ateniense com sua 

derrota política para Esparta; posteriormente, o domínio macedônico e mais adiante o 

domínio romano. 

Com relação ao período romano, a religião de origem hebraica,  monoteísta por 

essência, é posta ante o seguinte paradoxo, germinalmente é uma imposição aos 

interlocutores cujo apelo se dá pelo consentimento tradicional: _ eis seus valores, isto 

lhe assegura uma resistência contra povos opressores, o fundamento é maximamente 

simples, uno, maximamente portável, ou seja, a mensagem visava o imaginário daquele 

que tradicionalmente se reconhece nele, tal como relembra Gilson (2001, Introdução): 
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(...) a religião cristã se baseava, desde o seu início, no 

ensinamento dos Evangelhos, isto é, na fé na pessoa e na doutrina de 

Jesus Cristo. Os Evangelhos de Mateus, Lucas e Marcos anunciam ao 

mundo uma boa nova. Um homem nasceu em circunstâncias 

maravilhosas; ele tinha por nome Jesus; ensinou que era filho do 

Messias anunciado pelos profetas de Israel, o Filho de Deus, e provou-o 

por meio de milagres. Esse Jesus prometeu a vinda do reino de Deus 

para todos os que se prepararão para ela observando seus 

mandamentos: o amor ao Pai que está no Céu; o amor mútuo dos 

homens, desde então irmãos em Jesus Cristo e filhos do mesmo Pai; a 

penitência dos pecados, a renúncia ao mundo e a tudo o que é mundano, 

por amor ao Pai acima de todas as coisas. O mesmo Jesus morreu na 

cruz para redimir os homens; sua ressurreição provou sua divindade, e 

ele virá de novo, no fim dos tempos, para julgar os vivos e os mortos e 

reinar com os eleitos em seu reino.  

 

 

 

Noutras palavras, a religião hebraica era monoteísta, exclusivista, simples e 

portátil, mas sob o aparato repressor romano, maximamente organizado no modelo 

dórico, maximamente vigilante conforme o aprendizado macedônico, o povo hebraico 

necessitava competir no espaço público polifônico a fim de garantir o direito ao culto de 

sua religião local. O dilema surge justamente em razão de a polifonia romana ser 

formalizada, por isso as características essenciais do monoteísmo tradicional, oral, com 

base somente na autoridade são corrompidas. A oralidade para fins de reminiscência, 

para fins evocativos da ordem estabelecida ao longo dos anos, para lembrar os valores 

garantidores de paz e estabilidade de determinado povo, passa por uma formalidade 

lógica, já que a solicitação de liberdade de culto dentro de um império oficialmente 

politeísta exigia um arrazoado em língua legível, nesse caso, a alta cultura romana ainda 

se valia do grego para o registro formal. A oralidade típica da doutrina monoteísta, 

então,  divide lugar com comentários escritos e logicamente concatenados. Com isso se 

desenvolve um estilo racional para uma religião baseada na revelação, que não é 

racional, é crível por si, faz apelo para aquilo que aparece à imaginação. A religião 

hebraica, nesse molde, não pretende apelar ao fenômeno, por exemplo, demonstrar que 

é possível transformar água em vinho a quem tenha fé no deus único; muito pelo 

contrário, apenas narra que isto aconteceu com o filho do deus pai único, a narrativa não 

tem por base o phai-noumena, mas o phai-stasis, étimo que mais tarde formará os 

termos fantasia, fantasmagoria, aparição, aparência etc. A apologia compulsoriamente, 

em razão da estrutura jurídica do opressor, força a defesa da fé a adotar a mesma 
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estrutura do tratado filosófico, tributária da lógica aristotélica. Em Aristóteles, a razão 

discursiva, o logos, encontra-se separado do ser (on), por isso forçosamente o logos 

deveria ser racionalmente depurado até estreitar, dentro do possível para uma razão 

limitada como a dos humanos, os laços representativos do ser, todo termo, toda 

linguagem, melhor dizendo, deveria prestar contas aos fenômenos, para isto deveria ser 

aclarada pela lógica até que os interlocutores a empregassem de modo idêntico. Esse 

mesmo trato lógico proposto pelo estagirita à linguagem pretendia restringir ao máximo 

interpretações subjetivas, forçando a aplicação da lógica na definição de todos os termos 

do raciocínio. ou seja, a apologia, um discurso formalizado contendo um pedido para a 

licença de culto deveria se aproximar de uma teologia (teo+ logos). Tomemos de 

empréstimo o exemplo de Fílon de Alexandria, judeu de família rica que se expressava 

em grego e tinha influência direta na alta cúpula romana, através da filha de Marco 

Antônio. Fílon participou de uma embaixada enviada a Roma pela comunidade judaica 

alexandrina, antecipando a tensão que culminará nas duas grandes revoltas judaicas 

contra Roma _ a de 66 e a de 115 d.C., não presenciadas por ele obviamente por haver 

morrido no ano 50 d.C. Justamente ele, exegeta do texto bíblico, naquele formato 

narrativo, evocativo, fantástico, formalizou pedidos para o livre culto cristão. A peça 

encaminhada ao fórum era um arrazoado, segundo a fórmula: descrição do fato nos 

moldes aristotélicos, respeitando o princípio da não contradição, da identidade, do 

terceiro excluído etc.; demanda de uma das partes, a liberdade de culto, e demonstração 

da conformidade legal, só a lei veda, o que não é proibido é permitido. O jurista lia, 

deixava-se convencer e proferia o "jus", a decisão favorável ou não à demanda da parte 

interessada. Para um romano deixar-se convencer era preciso tornar a demanda 

compreensível, como a elite do império era educada no modelo grego, a doutrina 

hebraica deveria ser expressa nos termos da lógica ática, da lógica fortemente 

influenciada pelo Organon aristotélico, respeitando os princípios mencionados logo 

antes. Ora, uma doutrina destinada ao imaginário, destinada à luz da fé e não à luz da 

razão, em que a trindade é unidade, em que é possível morrer e ressuscitar, em que a 

água se transforma em vinho, em que o sumo bem é capaz de gerar o mal etc. deveria 

caber nos princípios lógicos da qual não fazia parte, eis o paradoxo histórico à qual a 

doutrina hebraica é lançada, já que deveria ser explicada na peça jurídica. Vejam como 

a estrutura simbólica minimamente polifônica, o direito romano, que admitia o 

contraditório, a defesa, o devido processo legal, absorve a estrutura monofônica, 

absoluta, monoteísta, moralista, baseada no sermão, na prédica e conversão do fiel. Em 
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termos históricos, já sabemos, aos poucos, a direção semiótica dessas influências, do 

atrito entre essas duas estruturas, uma polifônica formalizada e outra monofônica oral, 

se inverte. 

Apenas para ilustrar o início dessa interpenetração, adiantemos. Mesmo entre os 

pré-socráticos o logos grego já fazia a distinção entre Caos _ o incompreensível, o 

irracional, o desmedido, e Cosmos _ o racional, o compreensível, o medido e analisável. 

Esse mesmo termo entrará para as apologias cristãs como expressão racional da vontade 

divina. Compare-se o início da Teogonia de Hesíodo no período grego arcaico, por volta 

do oitavo século a.C., nos verso 116-118: "Sim bem primeiro nasceu Caos, depois 

também Terra de amplo seio, de todos sede irresvalável sempre, dos imortais que têm a 

cabeça do Olimpo nevado". (HESÍODO, 1995, p.111). Nesse período do poema, a 

credibilidade do emissor ao espectador fundava-se na autoridade. O anunciante revestia-

se de aura, despertada na forma ritualística, era, portanto, um aedos, um poeta, capaz de 

ligar-se às musas (palavra cantada, rimada, ritmada) através da memória (mnemosyne) e 

conduzir o espectador, em geral pastores e lavradores, para além de seu espaço físico. 

As musas tinham a capacidade de inspirar o poeta para que ele conseguisse fazer seu 

interlocutor viajar além fronteiras do tempo e do espaço, com isso lembrar seus valores, 

sua história, seu sofrimento, sua glória, seu destino, sua posição no mundo, sua 

identidade etc. A autoridade do poeta tinha fundo místico, sua função contava com a 

arte, música e gestos, e sua mensagem não se dava ao juízo, não era uma experiência 

redutível ao julgamento verdadeiro ou falso, era uma experiência da ordem do vivido, 

do sentir, era uma experiência místico sinestésica. Por isso mesmo, os poetas do período 

arcaico contavam com o temor reverencial dos reis, dos basileus, Hesíodo e Homero 

eram cultivados como memória coletiva de todo um povo.  

Na sequência do poema de Hesíodo, percebemos a racionalidade surgindo do 

irracional, o Cosmo, ou as várias facetas do cosmo, é filho do Caos. Entregue ao 

espectador não pela racionalidade, pelo logos, mas pelo mythós, pela fabulação, pela 

narrativa. No período posterior, já no ano 600 a.C., o logos torna-se tecnologia, a 

suspeita inicial de que o mundo regia-se por uma ordem, não só é levada a cabo como 

alcança vasta aplicabilidade, o mundo material torna-se manipulável antes mesmo da 

empeiria, da experiência. A geometria jônica alcança um grau de previsibilidade nunca 

antes alcançado na História. Tales de Mileto, ao demonstrar a congruência de ângulos, a 

proporcionalidade de segmentos, a semelhança de triângulos etc. consegue incrementar 

a arquitetura, a construção de pontes, de navios, de palácios e muito mais, consegue 
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calcular a distância de navios inimigos por semelhança de triângulos, sofisticando o 

ajuste das catapultas instaladas nas areias. Tudo isso nos afiança afirmar que a 

racionalidade cantada pelos aedos, no ano 600 a.C, não somente se torna fiável, como 

permite a manipulação da natureza, ou seja, o pensamento místico, com base na 

autoridade do poeta inspirado pelas musas, passa a dividir a atenção com o discurso 

racional, aquele somente revelado por etapas, sem apelo à autoridade, mas aberto a 

qualquer ouvinte interessado. Conforme à teoria de Jerusa pires, poderíamos destacar 

que o logos grego sai das bordas do sistema para o centro e o discurso mítico ou místico 

desloca-se para as bordas, circunscrito a assuntos onde não se requeriam intervenção 

imediata na natureza. À medida que se expande para o judiciário, principalmente nas 

formas de obtenção de verdade, no inquérito, na legislação, na estratégia e na política, 

até a fundação das cidades-estados, o logos torna-se a medida da comunicação social no 

mundo grego, em contraposição dos bárbaros, em cujo quadro se dava o inverso. 

De uma esfera formal jurisdicionada como a romana, em que o logos grego 

orientava a peça principal para reivindicar a liberdade do culto cristão, como exposto 

logo atrás, houve uma passagem inversa do ocorrido no período arcaico grego: o 

pensamento mágico, místico hebraico, que ocupava as bordas do sistema, passo a passo 

reivindica, se não o centro do espaço público, ao menos um convívio pacífico, situado 

nas bordas mesmo com o outro sistema: polifônico, pagão e politeísta. Reivindicar aqui 

não é uma expressão solta no ar, reivindicar no período forense significa fazer um 

pedido para o exercício de um direito cuja negativa colocava o crente em risco de morte. 

Prestar homenagem a um único deus era o mesmo que recusar o status divino ao 

imperador, o que era subsumido pela norma jurídica como crime, cuja pena era capital, 

perdia-se a vida, a liberdade, a integridade pela palavra, pelo gesto, ou seja, a condição 

delicada do povo hebraico não poderia ser compreendida apenas considerando os 

aspectos econômicos de duas ordens independentes. Para compreender este período, que 

influenciará toda a cultura ocidental, é preciso uma especulação de ordem semiótica. 

Prossigamos, já no estágio mais maduro do Império Romano, avançando na história 

portanto, com o declínio da força do aparato repressor, que mantinha a sujeição das 

camadas sociais menos representadas, o centro do sistema político declinante reivindica 

a estratégia monofônica mística dos bárbaros e a transfere para o centro político.  

Neste passo, veremos este  trajeto inverso durante o qual a monofonia absoluta 

de fundo místico é apropriada pelo sistema polifônico. Esta é precisamente a diferença 

entre a necessidade prática de o cristianismo absorver conceitos filosóficos gregos, tal 
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como o logos, a retórica, a lógica, a apologia etc., abrindo uma brecha para os 

gnosticismos veementemente rejeitados por eles, e a absorção, deformação e 

apropriação total do sistema monofônico político pelo até então inimigo. O cristianismo, 

que era uma estratégia de resistência local de um povo bárbaro, que se acomodou à 

língua do inimigo mais para ganhar longevidade e sobreviver nas bordas do sistema, foi 

vitorioso, mas com uma vitória de Pirro, ou seja, foi assimilado, digerido e 

universalizado como estratégia de controle universal, na tentativa de recuperar o poder 

romano decrépito, a isso denominamos cristianismo helenizado como defendia Jaeger: 

"Ao retomar esta ideia central (paideia, grifo nosso) e ao dar-lhe a sua própria 

interpretação, a religião cristã mostrou-se capaz de dar ao mundo mais do que 

simplesmente outra seita religiosa. Deixou de se limitar a defender-se e ofereceu a sua 

própria filosofia positiva como base para uma reconciliação entre o mundo antigo e o 

novo" (2002, p.94). 

A razão, que para os gregos era natural e por meio dela seria possível dizer o que 

é e o que não é, poderia e foi acomodada por Paulo da seguinte maneira: pela razão 

natural podemos separar o que é do que não é, mas o fundamento de todo esse 

conhecimento é a sabedoria celestial, ou seja, a razão maior é a razão divina, o mundo é 

manifesto, é reflexo da sabedoria divina, se a conclusão do uso racional dos atributos 

humanos não for esta, o sujeito está absolutamente errado, disso não há como escapar, 

já que o fundamento não admite polêmica, não é polifônico. A versão de Atenágoras 

que, assim como Paulo, não isolava a razão grega da fé hebraica fundamentalista 

permite o trânsito entre duas formas heterogêneas de pensamento, dessa forma 

conseguiria sobreviver dentro da estrutura silogística do aparato jurídico romano, como 

no exemplo da Súplica: 

 

 

 

É preciso nos informarmos sobre Deus com Deus, isto é, na 

Revelação; mas, feito isso, podemos refletir sobre a verdade revelada e 

interpretá-la com auxílio da razão. É o que Atenágoras chama, no 

capítulo VII da Súplica, de demonstração da fé. Ele mesmo fornece o 

exemplo do que entende por isso, procurando justificar dialeticamente o 

monoteísmo contra o politeísmo. (GILSON, 2001, p.18) 
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Ora, se parássemos aí, esse discurso também seria apenas uma forma de 

conhecimento dentre outros a disputar através da sedução retórica, da mobilização dos 

afetos através de um discurso logicamente concatenado,  o centro moral da cidade, a 

linha ética da população. No mérito não apresenta nada muito distante do conceito 

aristotélico de causa primeira ou primeiro motor, ou ainda, do conceito do demiurgo 

platônico. Todavia, separando a retórica da prática, esse cristianismo helenizado 

transfigurou-se noutra realidade, principalmente ao rivalizar com o estoicismo, 

digerindo a austeridade moral deles, o que os distanciou radicalmente do espaço público 

greco-romano, dali por diante a História ganha outra configuração. 

Da retórica do logos grego, em que o discurso é absorvido pela doutrina cristã 

para se transformar em sabedoria divina, a alma, que para os gregos era noese, a mente 

capaz de compreensão, torna-se reflexo da sabedoria divina contaminada de pecado. Por 

isso a doutrina de Paulo, em Taciano, por exemplo, torna a alma uma sujeira 

potencialmente apta a ser purificada, sob os cuidados de homens inspirados. Homens 

estes aptos a devolver a sabedoria divina, purificando e afastando-a da mácula do 

pecado, ou seja, promovendo a ascese orientada, guiada por intermediários especiais. O 

que os dogmáticos gregos tentaram ao levar a suposta verdade para o espaço polifônico, 

já que seus sistemas eram questionados em praça pública e, caso alterassem a 

legislação, seriam responsabilizados através de eleições diretas, foi assimilado pelos 

apologistas cristãos como a verdade inquestionável, baseada num fundamento absoluto. 

Desse ponto em diante, o cristianismo helenizado torna-se pretensão de dever, ou seja, 

força moralizante compulsória, impossível de conviver com a polifonia própria do 

mundo helênico. Nada, força alguma, mística ou não, faria um grego ou um romano 

aceitar ser escravo de uma entidade divina, consciente ou inconscientemente, a 

isonomia e a polifonia formavam seu próprio caráter, a moral da obediência só servia 

para o campo de batalha em ação. Para o mundo greco-romano, os deuses, este 

fundamento abstrato, compunham o mundo tanto quanto as outras entidades: irracionais 

sem vida, irracionais mortais, racionais mortais e racionais imortais e só.   

Disso resultou na postura que revelará ao mundo o que de fato pretendiam os 

cristãos, a utopia do poder total, absoluto e inquestionável sobre o imaginário dos fiéis, 

embora embrionariamente fosse um poder localizado, direcionado para os fiéis com o 

intuito de resistir aos inimigos próximos. Essa estratégia de coesão era tão válida e 

eficaz quanto a concha espartana de escudos no campo de batalha, de fato fez com que 

sobrevivessem aos que tinham domínio do espaço público central, sejam egípcios, 
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assírios ou romanos. Os gnósticos, por isso mesmo, tornaram-se os principais inimigos 

dos cristãos helenizados, pois, ao modo do espírito ático, pretendiam espalhar as seitas 

em várias leituras, várias interações, várias reconstruções do deus providência, 

colocando em risco o fundamento absoluto ao qual erigiram o sistema de proclamação 

sistemática. Quanto ao que fora exposto vale mencionar a lição de Fiorillo sobre a 

teologia mitopoética de Jonas, uma heresia aos olhos tradicionais: "(ele, Jonas) 

esboçaria uma peculiar teologia, segundo a qual Deus está longe de ser o criador 

onipotente, como querem as religiões monoteístas, mas é um Ser exilado, perdido. Esse 

Deus ainda possui certo poder de persuasão sobre os acontecimentos, mas lhe falta a 

capacidade de coibir ou proibir _ influencia, mas não decide nada. (2008, p.80). 

 Compreende-se a partir do exemplo, que, para a gnose, ora havia um deus com 

atributos variados, ora havia um deus como o demiurgo platônico, minimamente 

abstrato, mais próximo do fazer humano do que o aceito. Apenas isso sugeriria infinitas 

leituras e interpretações sobre todos os aspectos religiosos, sendo o caminho para 

conhecê-los o caminho da sabedoria, do conhecimento, ou seja, da gnose, o mesmo 

costume ático de formar pequenos grupos com afinidades intelectuais e levá-los para a 

ágora da pólis ou ao fórum romano a fim de expor suas propostas, através do exercício 

da dialética. Várias seitas foram criadas: valentianos, sethianos, marcionitas, etc. Todas 

veementemente acusadas de heresia, combatidas e refutadas. O pulo do gato cristão 

reside nesta curiosidade, as refutações tanto das heresias quanto das filosofias 

sistemáticas se davam no modelo cético de argumentação: exposição das teses 

adversárias, dúvida hiperbólica e refutação empregando os tropos de Agripa: redução ao 

absurdo, causa ad infinitum, equipolência de propostas antagônicas, diafonia etc. 

Modelo este compilado pelo médico grego que ficou conhecido em Alexandria no 

segundo século, embora as estruturas lógico discursivas estivessem muito presentes nos 

diálogos platônicos, especialmente relativos às questões da virtude e justiça, resultantes 

em aporias, verdadeiros becos sem saída. A maior parte das refutações aos hereges, 

mesmo que se ignorasse textos filosóficos, apenas empregando o já espalhado boca-a-

boca, se dava com o mesmo título empregado pelo cético Sexto Empírico ao registrar 

seu tratado,  Adversus Mathematicus ou contra os homens de conhecimento. A obra de 

Irineu de Lyon ou Santo Irineu, por exemplo, dá-se do mesmo modo: Adversus 
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Haereses11, um ataque ao gnosticismo valentiano: separados em cinco livros _ descrição 

das doutrinas gnósticas, denominando-as pseudônumos gnôsis, falso conhecimento; 

refutação e a novidade, a divulgação da verdadeira doutrina cristã, gnôsis alethes, 

verdadeiro conhecimento, sendo alethes o termo elementar da filosofia clássica para 

verdade. Lethos na mitologia grega era o rio do esquecimento pelo qual se deveria 

passar no momento da reencarnação, a negação de lethos com a adição do prefixo a 

equivaleria a-lethes seria o referente para o desvelamento, encontrar o que foi coberto 

pelo esquecimento, pelas águas do esquecimento, pelo fluxo mnemônico que afastou a 

verdade do presente, por isso a necessidade de resgatá-la pela palavra. O que importa 

notar é que o destaque final se dá sobre a importância da autoridade ou do autorizado na 

transmissão do verdadeiro saber, ou seja, dali por diante seria preciso aceitar que a 

igreja e somente ela dizia o que é e o que não é, o papel do fiel não é saber, não é 

conhecer, é salvar-se, mote que seguirá firme Idade Média adentro, ainda conforme 

Irineu: "Como o homem rico (que colocou) seu dinheiro num banco, os apóstolos 

depositaram na Igreja tudo o que pertence à verdade" (FIORILLO, 2008, p.98). 

O trecho capital pra entender a estratégia do cristianismo helenizado é a Carta de 

Clemente aos Coríntios. Nela temos a forte assimilação da austeridade moral estoica, 

devidamente digerida é bom que se diga, como exemplo a submissão da mulher ao 

marido, sua esfera de atuação apenas no âmbito doméstico. Temos também a submissão 

dos mais jovens aos mais velhos, a própria submissão como valor, além disso, o medo 

como onipresença do castigo etc. Além ainda, a fraternidade do exército espartano 

assimilada como fraternidade submissa dentro de uma hierarquia rígida, tal como no 

regime palaciano, cujo poder é verticalizado e indiscutível; o abandono da polêmica, da 

opinião e a valorização da palavra tradicional advinda de uma autoridade, portanto da 

prédica, da proclamação; valorização da mansidão, valor desconhecido dos gregos; a 

intolerância "que o senhor extermine todos os lábios ímpios, a língua arrogante e todos 

os que dizem: Engrandecemos a nossa língua, em nossos lábios estão o poder", ou seja, 

um ataque ao ensino da oralidade, da retórica, da eloquência, fundamento da polêmica 

desenvolvida na ágora. Outros exemplos, a ideia de que o cidadão não se colocava 

acima da pólis, que foi digerida e assimilada como: o fiel não se coloca acima do lugar 

ao qual fora destinado pela autoridade; a ekklesia, que era uma assembleia deliberativa 

                                                 
11

 Tradução: Contra os Hereges, tal como na divisão da obra de Sexto Empírico: Contra os 

Físicos, Contra os Lógicos, Contra os Dogmáticos, Contra os Retóricos, Contra os Gramáticos, Contra os 

Músicos, Contra os Moralistas e assim por diante.  
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popular, transmuta-se em órgão fiscalizador da boa ordem hierárquica, fiscalizava e 

intervinha onde houvesse desobediência, ou seja, polêmica, debate etc. Em suma, o 

capítulo XXXVII da carta é o ponto nevrálgico que antecipa em mais de mil anos o 

poder disciplinar esmiuçado por Foucault. Em um dos trechos, o autor Clemente evoca 

o termo agogé, étimo ligado ao termo moderno pedagogia, como bem nos lembra 

Jaegger: 

 

 

 

A última parte da carta de Clemente parece resumir o teor da 

totalidade da mesma. Termina com a grande prece que tem início em 

59.2. Imediatamente antes desta prece e a ela conducente, o orador faz 

um último esforço para levar os Coríntios a ver a sua intenção sem 

ressentimento, e é neste contexto que a ideia de paideia é introduzida. 

Ele pressupõe a disposição dos Coríntios de reconhecer a existência da 

agapé cristã: leiam de novo a epístola do apóstolo Paulo e compreendam 

como o grande ideal a que ela exorta a antiga igreja inabalável dos 

Coríntios foi posto em perigo pelas ações imprudentes de uma ou duas 

pessoas, ações que são indignas da boa disciplina cristã. A palavra 

agogé, por ele empregue neste ponto, é um antigo termo técnico grego 

que acentua o lado especial de uma boa educação. Fora utilizado com 

frequência relativamente à disciplina e ao autodomínio espartanos. O 

escritor acrescenta como critério subsequente que ela significa procurar 

o bem comum e não o interesse pessoal. (Jaegger, 2002, p.40) 

 

 

 

Grosso modo, no pensamento de Clemente, temos uma defesa do controle do 

corpo ao modo espartano, de cujo exemplo o exército romano é tributário, pois 

seguiram o exemplo de eficácia guerreira de Alexandre Magno e seu pai, encarregado 

de universalizar o treinamento precoce. Uma defesa modelar da educação cristã baseada 

na obediência hierarquizada, centralizada, cuja ekklesia operava como órgão 

fiscalizador,tal como o corpo docente moderno; indiscutível, já que o fundamento era 

absoluto, com base no deus único, eterno, onisciente, onipresente, onipotente. A tônica 

persuasiva operaria através do medo, já que esse deus era vigilante e vingador, cuja 

moral fora incorporada dos estoicos: austera e inegociável. A pá de cal no modo de 

pensar grego foi a assimilação da concórdia, que no mundo greco-romano se dava 

através da polêmica, debate, polifonia e votação, para transfigurá-la em obediência 

cega, o fiel era ovelha de um pastor, não mais cidadão, concordar é obedecer, ouvir a 

palavra sagrada de homens iluminados e reconhecidos dentro do sistema piramidal 
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hierarquizado. No século seguinte, seu homônimo de Alexandria deixará farta herança 

literária cristã, subscrevendo-as como pedagogo.  

Se esse sistema operasse nas bordas do espaço público, seria apenas uma dentre 

várias formas de pensar defendidas entre grupos, como as seitas órficas, pitagóricas etc., 

faziam desde a antiguidade arcaica. No entanto, essa estratégia, que articulava vários 

subsistemas e sobreviveu aos ataques do maior império da Terra, pois negava honras 

divinas aos imperadores mesmo estando sob seu jugo, interessou ao centro do comando 

político dominante. Constantino, que encontrava maiores dificuldades na pacificação de 

um império decadente por meio apenas do aparato repressor e da parcial participação 

política por camadas da população, reconheceu a eficácia desse sistema de sujeição que 

orbitava o centro desde a ascensão romana. Foi assim que o cooptou para o centro e o 

deus de um povo tornou-se de fato universal, para todos, conforme o desejo imperialista 

romano, como já insinuava o espírito de bárbaros cristianizados na anônima Carta a 

Diogneta, contrária ao espírito do antigo testamento: "Os cristãos não se distinguem dos 

outros homens nem pela terra que habitam, nem por sua língua, nem por seus hábitos. 

Tampouco residem em cidades que lhes são próprias, não empregam um dialeto 

particular, nem vivem de uma maneira extraordinária. Porque não foi nem a reflexão, 

nem a perspicácia de homens sábios que descobriram para eles a doutrina que seguem 

(...)" (GILSON, 2001, p.197).  

Com a queda de Roma, obviamente que os pagãos culpariam o fundamento 

monoteísta equivocado adotado pelo império, porém, um sistema maximamente 

portável, já que a estrutura de sujeição valia-se de um abstrato absoluto, mostrar-se-ia 

muito mais flexível, muito mais móbil. A cidade dos homens pereceu no Ocidente, mas 

restou firme a Cidade de Deus, um poderio simbólico u-topos, como um material bélico 

de campanha, ajustado a qualquer terreno, a qualquer tempo. A igreja desse modo 

tornou-se o aparato de poder mais estável até do que o próprio império ocidental, como 

já previa Santo Agostinho "a verdade é íntima e a felicidade dos homens não é deste 

mundo", sendo que um bispado poderia ser constituído independentemente de que povo 

houvesse para obedecê-lo, de que terreno estivesse disponível para se instalar. Em 

termos políticos, o que importava mesmo era a estrutura simbólica criada, de resto tudo 

era uma Babilônia, o forte do cristianismo helenizado foi mesmo a criação de uma 

teocracia pontifical móvel, uma estrutura pronta para reger qualquer população. 

Desta forma, destacamos que a diferença entre o mundo polifônico criado pelos 

helenos , resultante no ambiente relativamente elitizado dos romanos, com a polifonia 
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formalizada e tudo mais, e o mundo cristianizado foi sem dúvida alguma a morte da 

polifonia. A partir do segundo e terceiro séculos, com a conversão alcançando os 

gregos, temos um novo panorama na distribuição e na circulação simbólicas. Os 

diálogos não se davam entre partes equivalentes, a hierarquia consolidava-se, ou seja, 

temos o fim da isegoria (direito à palavra pública para questionar os assuntos da 

cidade), a palavra era privilégio da ekklesia, um corpo hierarquizado onde no cume 

encontrava-se o Papa, e da isopsephia (garantia de pesos iguais às vozes dos 

interlocutores). Tudo dali para frente, ao menos no Ocidente em que não se pretendia ou 

se assumia uma teocracia, o espaço de estudo deveria, no sentido forte do termo, prestar 

contas ao seguinte conjunto de ideias: um homem nasceu em circunstâncias 

maravilhosas, ensinou que era filho do deus único, provou seu poder através de 

milagres, prometeu uma vida boa a todos os crentes no amor mútuo, na penitência dos 

pecados, na renúncia ao mundo material etc. Este homem foi morto, ressuscitou para 

provar sua divindade e voltará no fim dos tempos para o julgamento final, ponto, tudo o 

mais seria heresia. Como na voz do mais combativo dentre os cristãos, Tertuliano: 

"creio, porque absurdo". Diferentemente disso, a chegada ao absurdo na ágora grega 

dava a razão ao argumento contrário, já para os novos cristãos, a fim de demarcar a 

cisão radical quanto ao mundo anterior, o absurdo é a aletheia, aquele que tira o véu do 

oponente para lembrá-lo: não se trata de razão, mas de obediência, de fé, de crença 

vertiginosa, ou heresia. Para quê saber se basta aceitar? Percebam o radicalismo dos 

dois modos de pensar, perfeitamente antagônicos. 

Este corpo de ideias passou a ser o fundamento absoluto para todo o 

pensamento, ou seja, a palestra dos iniciados nesses mistérios substituiu o diálogo 

concernente ao dever coletivo, ao morus (donde a palavra moral), ao ethos (de ética), ou 

seja, o imperativo, a heteronomia substituiu o diálogo e a possibilidade de autonomia, a 

possibilidade de dar-se leis. Não havia mais condutas, havia a conduta e fora dela o 

pecado. O nomos (norma) chegava pela voz do intermediário, ligado segundo ele 

próprio ao mundo transcendental, já que o fundamento é um absoluto fora do mundo 

fenomênico, fundado, pois, no étimo próximo a fenômeno, fantasia, representação do 

fenômeno. O que de início, por meio da filosofia dogmática, fazia da teoria um 

desvelamento dos mistérios contaminantes dos fenômenos (aquilo que nos passa pelos 

sentidos, aquilo que nos aparece tanto ao nous, mente, ou aos sentidos, aesthese), que 

no segundo século, conforme Sexto Empírico se diz phai-nous, fenômeno 

(phainomenoun), transfigura-se na obediência à fantasia dada, à fantasmagoria. Desta 
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forma, passamos do regime _ aparecer, ponderar para dizer; para o regime _ ouvir para 

obedecer, ouvir para ver. Pela elevação de tom nos textos de Tertuliano contra as 

heresias poderíamos antecipar como se daria um totalitarismo de fundo místico, retrato 

do direito penal na Idade Média: "arraial de rebeldes"; "Fora com todas as tentativas de 

produzir um cristianismo misto de composição estóica, platônica ou dialética. Não 

queremos nenhuma disputa curiosa depois de possuirmos Jesus Cristo, nenhum tipo de 

indagação após desfrutarmos do evangelho. Com a nossa fé, não desejamos outra 

crença"; "Fora com aquele que busca onde jamais encontrará". (FIORILLO, 2008, 

p.108)   

No campo do imaginário,  a fé cristã fecha as portas para a razão grega, mas abre 

as janelas, por refluxo, ao próprio paganismo típico dos sistemas politeístas. A entrada 

do cristianismo no centro do pensamento político com Constantino, encarregado do 

aparato repressor, deste aparato capaz de força direta aniquiladora, desloca a empeiria 

dominante no mundo Antigo a partir de Alexandria, desloca de dentro do império para 

as bordas do sistema. A ciência praticada em Roma era um aperfeiçoamento da ciência 

grega praticada principalmente em pelos médicos de Alexandria. Esta ciência tinha por 

base um misto de teoria e observação, era uma espécie de precursora do pensamento 

moderno: proto-causa-efeito. Brochard chega mesmo a preconizar uma divisão entre 

céticos dialéticos e céticos empíricos. Os primeiros destruíam os argumentos de todo 

dogmatismo proposto;  já os segundos, quando os argumentos eram refutados via 

dúvida hiperbólica, colocavam outro tipo de conhecimento no lugar, baseado na 

observação, chamado empeiria, que nos dará o conceito na ciência moderna de 

experiência. Menódoto e Teodás são os primeiros médicos a registrarem a importância 

da observação metódica, os primeiros a empregarem o termo observação, que mais tarde 

nos dará o termo autópsia.Teodás escreveu classificando a medicina em três partes: 

significativa, uma semiótica das feridas, do que fosse observável; curativa e sanativa ou 

preventiva. "Parece, ademais, que ele desejava mostrar que os empíricos fazem uso da 

razão, e não se limitam a acumular observações maquinalmente". Sobre o próximo 

cético empírico, talvez o mais eminente, Sexto Empírico: 

 

 

 

Em medicina, se sabemos que uma lesão no coração ocasiona a 

morte, isso não se dá em decorrência de um única observação (autopsia, 
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grifo nosso), mas porque, depois de havermos constatado a morte de 

Díon, constatamos a de Téon, a de Sócrates e muitos outros. A ciência 

empírica difere da outra na medida em que as suas regras gerais sempre 

são obtidas como resultado de um grande número de observações feitas 

diretamente ou conservadas pela história. (BROCHARD, 2009, p.314) 

 

 

 

 

Uma vez que esta forma de pensar é violentamente rechaçada, empurrada para as 

bordas do sistema, o pensamento por similitude assume o centro, amparado pela 

dogmática cristianizada. A forma de pensar dominante no Ocidente, dominante no 

sentido forte do termo, até o século XVI era a semelhança. O mundo ou real, realidade, 

era expressão da sabedoria divina. A estratégia foi incorporar a ideia de causa primeira 

ou primeiro motor ao fundamento absoluto, atemporal e universal: o Deus cristão. Desta 

premissa decorre o posicionamento dos seres de cima para baixo, esboçando um mundo 

piramidal, no qual todos, ou melhor, tudo teria seus lugares pré-estabelecidos na 

sociedade, mais ainda, no mundo. Dada a irrevogabilidade da premissa, o conhecimento 

se corrompeu em reconhecimento por semelhança, por similitude,  entre a razão 

celestial e o mundo sensível, daí o pensamento dominante na Idade Média ser um 

pensamento por analogia sensível. Por exemplo, o acônito, uma das plantas mais tóxicas 

já conhecidas, prestava-se à cura dos males do olho apenas porque sua semente se 

parecia com o olho humano, sendo que ela de fato pode matar um home de oitenta 

quilogramas com apenas uma porção do tamanho de uma unha (FOUCAULT, 2000). 

Este exemplo, tal como toda a medicina dominante no período, a medicina de Paracelso, 

serve para demonstrar a força dominante no campo abstrato. Por decorrência, já que o 

lastro empírico fora violentamente empurrado para as bordas, outra forma de se chegar 

ao imaginário popular ganha vulto, sem confrontar o dogmatismo por similitude cristão. 

De boa fé, com base no pensamento por semelhança, os alquimistas: perfumistas, 

médicos, esteticistas etc. buscavam aprofundar seu saber. O resultado das descobertas, 

um perfume fabuloso, um remédio certeiro, uma maquiagem perfeita etc.,  como não 

tinha lastro na observação metódica de Alexandria, empurrada para as bordas do 

sistema como vimos, das duas uma: ou seus responsáveis eram capazes de realizar 

milagres ou o dogma de que o mundo era reflexo do céu, que era morada do deus único, 

estava errado. A terceira opção foi a saída pelo sangue, já que isso mexia com o 

imaginário exclusivista da doutrina cristã, tanto quanto as heresias do primeiro período 
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do cristianismo, ao disputar o fundamento da crença. Vejam também em Foucault como 

foram tratados: 

 

 

 
A feitiçaria traduziria a luta que a nova vaga de cristianização, 

inaugurada em fins do século XV-inicio do século XVI, organizou em 

torno de e contra certo número de formas cultuais que as primeiras e 

lentíssimas vagas de cristianização da Idade Média haviam deixado, se 

não totalmente intactas, pelo menos ainda vivazes, e isso desde a 

Antiguidade. A feitiçaria seria, ao que tudo indica, uma espécie de 

fenômeno periférico. Onde a cristianização ainda não pegara, onde as 

formas de culto haviam persistido desde havia séculos, milênios talvez, a 

cristianização dos séculos XV-XVI encontra um obstáculo, tenta atacar 

esses obstáculos, atribui a esses obstáculos uma forma ao mesmo tempo 

de manifestação e de resistência. É a feitiçaria que vai ser então 

codificada, retomada, julgada, reprimida, queimada, destruída, pelos 

mecanismos da Inquisição. A feitiçaria, portanto,  está presa no interior 

desse processo de cristianização, mas é um fenômeno que se situa nas 

fronteiras externas da cristianização. (FOUCAULT, 2001, p.259) 

 

 

 

 

Notemos a voracidade com que qualquer ameaça ao campo do imaginário é 

vigiada, questionada, catalogada e destruída. Tudo o que devolvesse a dúvida, a 

polêmica, a inovação era destruído, por abalar o dogma sobre o qual assentava-se o 

poder místico. A monofonia era o paraíso eterno para o poder dogmático de fundo 

místico, a igreja diria o que é e o que não é, fora disso restava a verve de Tertuliano, 

inspiradora do fogo punitivo inquisidor. Vejam como houve uma inversão radical dos 

paradigmas, Diocleciano mata ou tenta eliminar pela força o monoteísmo, empurrando-

o para as bordas; de Tertuliano em diante, ocorre o contrário, a Inquisição se aprimora e 

elimina ou empurra para as bordas qualquer ameaça a seu monopólio do imaginário. 

Alguém se arrisca a dizer que as duas questões são questões relativas ao costume e não 

se tratam de poder, que não estamos no âmbito político? Dificilmente. 
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Transição para a Modernidade: Disciplina, Monoteísmo, Espetáculo 

e Dissidências 

 

  

 

A queda do Império Romano do Ocidente não significou apenas a derrota do 

mais poderoso exército conhecido até então, mas a perda da eficácia em termos de 

racionalidade quanto ao fluxo de riquezas de uma área determinada para uma outra área 

mais distante. Todo pequeno exército ou fragmento de exército seja romano, seja 

bárbaro: vândalos, godos, gauleses, unos, visigodos ou francos poderia se enriquecer 

rapidamente através dos saques de grandes cidades ou pequenas vilas, no entanto, o 

enriquecimento por esta via não garantia um fluxo constante de riquezas tal como nos 

sistemas imperialistas greco-romanos. O modo de fluxo econômico colonialista 

consegue drenar recursos para um centro de poder com regularidade, ou seja, gera uma 

fonte constante. Já a vitória militar com butim gerava uma riqueza destruidora da fonte 

primária, fonte esta que levava tempo para se recompor economicamente. O ataque bem 

sucedido não consolidava um fluxo contínuo da zona produtora para a zona próxima da 

zona de consumo. Para se conseguir esta constância no fornecimento seja de grãos, 

cobre, ouro, azeite, sal, leite etc., seja de dinheiro na forma de moeda ou metal não 

cunhado haveria de se criar certa fixação humana local. A fixação humana local, para 

operar como fonte de riqueza, exigia um mínimo de controle racional: contabilidade, 

balanço, inventário, fiscalização, transporte etc. racionalidade típica da proto-burocracia 

romana destruída junto com o império. Todo pequeno vilarejo de qualquer etnia bárbara 

que fosse atacado uma, duas, três vezes parava de produzir e, ao menos a população 

masculina, buscava a proteção de suas vidas inscrevendo-se no exército que mais bem 

lhes aceitava, o que também extinguia a fonte de riqueza em fluxo e a região 

abandonada seria ocupada por outra etnia, que teria de fazer a mesma escolha. Para que 

um local se tornasse produtivo era preciso administrá-lo, para administrá-lo, ainda mais 

se o exército vitorioso fosse oriundo de tribos nômades como os unos, sem savoir-faire 

histórico para este tipo de produção, precisava aprender a mesma racionalidade do 

vencido, se quisesse manter a vantagem da produção constante de suprimentos.  

Onde estavam os resquícios dessa racionalidade eficaz? Havia migrado para os 

monastérios, para as fortificações de clausura tributárias da igreja, escalonada de forma 
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piramidal, com tarefas bem distribuídas, com horário de trabalho cadenciado, com a 

terra cultivada no tempo certo, com análise dos tonéis e bom armazenamento, ou seja, o 

monastério era produtor e ponto final da riqueza gerada graças a esta estabilidade 

residual do declínio romano. Uma vez que a tribo bárbara se convertesse à religião 

cristã a fim de dominar esse tipo de exploração econômica que digeriu o sistema 

palaciano e criou uma forma administrativa naquele modo piramidal, disciplinado, 

vertical, cadenciado, com um fundamento abstrato inquestionável, herdado da 

racionalidade do cristianismo helenizado, bem mais eficaz a ponto de fixar populações 

nos locais agropastoris, a produção também gerava excedente para a troca. As 

propriedades geradoras de grande excedente para a troca, ainda mais num período de 

fome, também fazia fluir elevado contingente humano para fora do campo agrícola, nos 

locais físicos de troca. No campo, tinha-se o direito à ocupação mediante contrato 

leonino com pagamento de parcela da produção e serviços compulsórios para um líder 

local submetido a alguém no topo da pirâmide, seja ligado à eclesia ou não. Por outro 

lado, fora do campo, nessa zona incipiente destinada às trocas, temos uma nova órbita, 

onde se gerava uma estabilidade de outra ordem, cujos laços são contratuais mercantis, 

não mais de sujeição nos moldes de vassalagem. O encarregado das trocas não mais 

estava submetido seja à vontade soberana detentora do aparato repressor, seja à 

funcionalidade da hierarquia mística cujo ápice era o Papa. Toda a camada posta para 

fora da fonte de riqueza fixa, outrora dependente da produção da terra, vai orientar seu 

modo de vida com base nas relações mercantis como aludido. Quanto mais as relações 

mercantis se estabilizassem, mais especializado se tornava o encarregado das trocas, 

mais a riqueza se concentrava nas mãos de gente situada nas bordas do novo sistema. 

Nesse caso, mais se dispensava a relação de vassalagem com a igreja ou com o senhor 

autorizado pela igreja, quando muito que dispunha de boas relações com ela. Quanto 

mais o processo se firmava, maior o despovoamento do campo, maior o adensamento 

populacional da cidade, cuja moral passava longe daquela praticada nos monastérios. 

Por isso mesmo, a nova dinâmica econômica apoiava a ideia de o detentor do aparato 

repressor criar suas próprias fronteiras, tratando com a igreja de modo mais horizontal, 

minando inconscientemente as relações de vassalagem necessárias à racionalidade 

adquirida no início da fixação de determinado povo.  

Num salto histórico, já que o estudo não se propõe a adotar uma historicidade 

nem marxista nem acadêmica como de costume, pois o objeto por ora são os sistemas 

de sujeição, novas fronteiras geográficas surgem, uma nova época floresce com a 
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formação de reinados reconhecíveis. A nova formação geopolítica também incitou às 

outras propriedades renitentes ao abandono da produção mínima, da produção para a 

subsistência, fator que garantia uma boa vida para quem ocupava o topo do poder 

político da época, fosse o representante da igreja, fosse alguém da nobreza bélica. A 

produção do condado supria as condições do governo, gerava riquezas e uma vida 

relativamente próspera e longeva, já que o domínio simbólico social era cristão, cujo 

fundamento era universal e eterno, cada fiel com seu lugar fixo na distribuição de poder 

de cima para baixo, assim conforme à retórica da vontade divina, trabalhando para 

sustentar o sistema. No entanto, tanto a eficácia maior do cultivo da terra quanto uma 

crise de escassez  exigia que se recorresse novamente ao conflito bélico, muitíssimo 

oneroso em termos populacionais e econômicos. A outra opção era recorrer àquela 

esfera social recém criada, de menor importância, aquela regida por contratos mercantis, 

de outra ordem, característica das zonas portuárias. Como efeito colateral, quanto mais 

se reconhecesse e se valesse das relações mercantis crescentes, mais a camada que vivia 

dela se aproxima do centro de poder. Disso surge um conflito simbólico na base 

dogmática, indiscutível e monofônica do cristianismo helenizado. A cooptação da 

racionalidade romana pelos monastérios torna a produtividade mais eficiente, produção 

mais eficiente produz excedente para a troca instigando o comércio fora da zona do 

campo. Ora, o ideal ascético cristão forçava a migração da produção para outro local, já 

que eram grandes produtores e pequenos consumidores, a riqueza produzida não deveria 

em tese ser consumida, porque indicaria uma falha moral: gula, ostentação vaidade, 

avareza, orgulho etc. Posta para fora do local de produção, aquecia o mercado e 

concentrava riquezas. A igreja, desse modo, passou a ser grande consumidora e pequena 

produtora, contudo, os monges passaram a perceber o conflito moral explícito, 

agravando seu paradoxo. Quanto mais acirravam sua disciplina, sua vigilância, seu 

modo modesto de vida, mais o monastério produzia: mel, cerveja, pão, vinho, 

ferraduras, leite, queijo, todo tipo de riqueza também a ser consumida. Se fosse dada ao 

comércio na cidade, aqueceria as relações mercantis, fortalecendo a camada de fora de 

seu domínio servil. Se fosse consumida, revelaria a decadência moral próxima daquela 

condenada na cúpula superior, noutras palavras, a estratificação social tão almejada pela 

promessa cristã de vida longa e mansa no paraíso aos amantes da doutrina oficial estava 

em risco. 

O caminhar da História não esconde, a nova camada enriquecida por meio de 

práticas de comércio mais e mais avançadas, mais e mais eficientes, necessitava um 
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corpo de regras que, se não a ajudasse, ao menos não atrapalhasse o processo da 

acumulação em larga escala.  Não é de se assustar, se podemos adiar um pouco mais o 

uso dos termos marxistas, que a camada substitutiva enriquecida tenha logrado seus 

primeiros sucessos em países com faixas menores de terras aráveis, amplo 

conhecimento no tráfego marítimo e uma abertura para a novo corpo moral, de onde 

surgiram os primeiros reformistas. As primeiras substituições burguesas, não 

empregarei propositalmente o termo revolução, começaram na Holanda, seguida da 

Inglaterra em 1640, também na Escócia e em Genebra justo onde os reformistas da 

religião tinham boa aceitação. Onde não houve uma acomodação em termos de eficácia 

econômica entre as várias camadas sociais, como na Península Ibérica, podemos mais 

apropriadamente caracterizar a explosão ou conflito político advindo como de fato 

revolucionário, já que o fundamento para os privilégios dos detentores tanto do aparato 

repressor, quanto do dispositivo disciplinar para a produção de obediência, tinha na base 

um fundamento absoluto. A nova camada social, dessa forma, reivindicou uma nova 

moral, por enfiada, um novo corpo de leis, sem aquele fundamento absoluto 

inquestionável. Desse modo, a Revolução Francesa de fato foi uma revolução burguesa, 

a classe social emergente revolucionou um sistema, isto é, pôs abaixo o fundamento dos 

antigos privilégios, que era inegociável, empregando o mesmo terror a que estava 

acostumada durante os espetáculos de sangue. Muito embora, é verdade, a França tenha 

consolidado o processo revolucionário burguês apenas na Terceira República em 1871. 

Também não se contesta a força de mudança mundial do ocorrido principalmente na 

Inglaterra, as artérias do mundo ganharam vulto e volume com as estradas de ferro, o 

cotidiano sofreu uma compressão impensável até mesmo para os mais visionários 

inventores, a maquinofatura inglesa fez o relógio disparar com a produção de cem 

homens reduzida a um espaço de poucos metros de engrenagem, tudo isso numa jornada 

de poucas horas. O acúmulo não era mais pecado capital, não é que a prática da usura 

estivesse perdoada, é que os juízes não tinham mais força para destruí-los, para acusá-

los de heresia ou feitiçaria. O espírito do tempo mudou, como quer Weber ao lembrar de 

Franklin no mesmo tom dos pregadores cristãos: 

 

 

 

Lembra-te de que tempo é dinheiro. Aquele que pode ganhar dez 

xelins por dia por seu trabalho e vai passear, ou fica vadiando metade 
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do dia, embora não despenda mais do que seis pence durante seu 

divertimento ou vadiação, não deve computar apenas essa despesa; 

gastou, na realidade, ou melhor, jogou fora, cinco xelins a mais.  

Lembra-te de que o crédito é dinheiro. Se um homem permite 

que seu dinheiro permaneça em minhas mãos por mais tempo do que é 

devido, ele me concede os juros, ou o quanto eu possa fazer com ele 

durante este tempo. Isto atinge uma soma considerável, quando um 

homem tiver um bom e largo crédito, e fizer bom uso dele. 

Lembra-te de que o dinheiro é de natureza prolífica, procriativa. 

O dinheiro pode gerar dinheiro e seu produto pode gerar mais, e assim 

por diante. Cinco xelins em giro são seis; novamente empregados, são 

sete e três pence, e assim por diante até atingir cem libras. Quanto mais 

houver dele mais ele produz em cada turno, de modo que o lucro 

aumenta cada vez mais rapidamente. Aquele que mata uma porca 

prenhe destrói toda uma prole até a milésima geração (...) (WEBER, 

1967, p.29)  

 

 

 

Comparem a condenação da usura por Tomás de Aquino na questão 78 da Suma 

Teológica com o discurso em forma de pregação diletante de Benjamin Franklin. O 

espírito mudou, com ele um novo corpo moral e político surgiu. O que poderia parecer 

uma bobagem dita por algum bêbado arrependido  com o intuito de redimir a avareza, 

uma afronta à moral cristã, que seria condenada na Idade Média, entrou para o novo 

ethos com certa facilidade, pois é bem esse o ambiente social da nova camada mercantil. 

A riqueza torna-se a arete do homem burguês, seu leitmotiv. 

Ora, mas em termos de emancipação humana, já que nosso paradigma 

epistemológico não é o modo de produção _, percebam que não sofisticamos o conceito 

de capital tal como Thomas Pikkety o faz, retirando a mão-de-obra da equação 

denominando-a renda do trabalho _ , nosso paradigma inclui a emancipação, autonomia 

da maioria, quiçá universal, e, por contraste, os sistemas de sujeição, esta nova classe 

realmente foi revolucionária? Não há dúvida de que ela conseguiu dar-se leis, modificar 

a estrutura jurídica inclusive a moral, e promover a si como classe detentora do poder 

simbólico, como vimos na entrada da avareza para o ethos, além de ser, é claro,  

materialmente hegemônica, mas quanto ao resto?  De fato, o que marca essa forma de 

transformação é sua aparência revolucionária, embora, em última análise, mais se 

assemelhe ao processo de substituição de uma elite por outra, como em outros processos 

históricos, conservando o mesmo modelo infraestrutural assentado sobre uma  

comunicação monofônica, o mesmo que dizer: a voz da elite vale mais do que a do 

cidadão, isto é, a base social clivada continuou praticamente blindada. Do período 

feudal para a revolução burguesa houve apenas a transição da base material; no primeiro 
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período se assentava sobre a propriedade rural; no segundo, sobre a propriedade do 

capital, já a distância vertical entre as vozes se manteve, o regime não devolveu a 

polifonia estruturante da democracia, condição sine qua non para diminuir ao menos a 

sensação de sujeição.  

No caso da França do Antigo Regime, onde, grosso modo, setecentos e 

cinquenta mil exploravam o trabalho de outros quase vinte e cinco milhões, vivendo 

basicamente no campo, como na expressão vulgar 'da mão pra boca', houve mesmo um 

ganho em termos de liberdade geral, em termos de emancipação? Continuemos nela, 

parte dos setecentos e cinquenta mil era formada por cavaleiros, submetidos à disciplina 

nos moldes dos exércitos antigos: monitor, hora de acordar, hora de comer, hora de 

dormir, avaliação, ração regulada, treino com o equipamento de cavalariço, que pesava 

em torno de 25 kg, treino com armadura que pesava o dobro, treino com espada de 

madeira de quase 7 kg e nenhuma ou pouca participação nas decisões bélicas, que 

ficavam a cargo da cúpula superior, reis, conselheiros, bispos e papas, numericamente 

ínfimos no todo social. Quanto ao resto, camponeses e o baixo clero, viviam para o 

trabalho a fim de sustentar a máquina bélica e o modo perdulário da elite encastelada. A 

sujeição se dava pelo domínio simbólico absoluto, uma moral rígida de origem estoica, 

reeditada pelos católicos helenizados, um sistema legislativo vertical, cujo arbítrio no 

fim das contas era a vontade da alta cúpula: rei, papa ou senhor das terras local. Em 

caso de desvio da norma, seu corpo era supliciado de modo espetacular, ou seja, em 

público, da forma mais obscena possível, coforme se lê na peça original colhida de 

1757, portanto logo antes da Queda da Bastilha, por Foucault, na abertura de Vigiar e 

Punir. O caso trata da peça jurídica de Damiens, condenado por blasfêmia e parricídio: 

 

 

 

Os cavalos deram uma arrancada, puxando cada qual um 

membro em linha reta, cada cavalo segurado por um carrasco. Um 

quarto de hora mais tarde, a mesma cerimônia, e enfim, após várias 

tentativas, foi necessário fazer os cavalos puxar da seguinte forma: os do 

braço direito à cabeça, os das coxas voltando para o lado dos braços, 

fazendo-lhe romper os braços nas juntas. Esses arrancos foram 

repetidos várias vezes sem resultado. Ele levantava a cabeça e se olhava. 

Foi necessário colocar dois cavalos, diante dos atrelados às coxas, 

totalizando seis cavalos. Mas sem resultado algum. (...) Depois de duas 

ou três tentativas, o carrasco Samson e o que lhe havia atenazado 

tiraram cada qual uma faca do bolso e lhe cortaram as coxas na junção 
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com o tronco do corpo; os quatro cavalos, colocando toda força, 

levaram-lhe as duas coxas de arrasto. (FOUCAULT, 1996, p.12) 

 

 

 

Do grande ao pequeno pecado, nesse período de transição, seu corpo servia de 

espetáculo para o poder soberano mais e mais desconfiado, mais e mais enfraquecido, 

como todo poder enfraquecido, mais austero, mais cruel, e que poderia dispor de todo o 

acusado conforme o interesse de entreter e manipular os afetos sobre os quais a igreja 

ou os nobres administravam os servos: medo, culpa e aniquilação. Era uma festa de 

sangue, um espetáculo de horror, um teatro para introduzir o inferno para sempre na 

memória da população, nada tinha que ver com crime e castigo, com paz social ou algo 

minimamente humano, era uma questão de perda ou manutenção do controle da riqueza. 

Por exemplo, um padeiro que acrescentasse um pequeno peso de chumbo ao pão 

disponível para a venda, passaria o dia preso no pelourinho com o mesmo peso 

pendurado ao pescoço, servindo de alvo a qualquer imundície que lhe arremessassem no 

rosto, isto era a versão burlesca da punição, o exemplo anterior era a versão trágica do 

horror. O recado era simples, seu corpo pertence ao rei, todo desvio era um desafio à 

vontade real que o usaria para sustentar o espetáculo público de sangue. 

Com a chegada da camada mercantil ao topo da pirâmide social, o primeiro 

ganho em termos de emancipação foi certa previsibilidade  quanto aos castigos, uma vez 

que, ainda nos termos de Foucault, o poder soberano dispunha ao bel prazer do direito 

de vida e morte sobre o súdito, tal termo que se origina do étimo sob o dito, muito bem 

poderia se transmutar em sob a insânia. De fato, essa prerrogativa decai e dentro já do 

sistema tripartite de poder o legislativo retoma ou tenta retomar a racionalidade do 

fórum romano, seriam dali por diante respeitados os ritos para elaboração da lei, 

propositura da demanda ao poder central, rito processual, ampla defesa, embora 

intermediada por um corpo burocrático, e pronunciamento decisório compulsório. 

Numa primeira impressão, parece mesmo que a classe burguesa é uma classe 

revolucionária, pois devolveu ao menos a possibilidade de polifonia no debate para a 

propositura da lei, que será dali por diante o único lastro autoritário da sociedade com 

essa nova conformação. Noutras palavras, num regime republicano aparentemente 

democrata, só a lei autoriza o que se deve ou não fazer, não mais o talante da cúpula de 

cima, retomando a isonomia criada pelos gregos. Ora, se todo cidadão, já que o voto 
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atualmente é universal, participa da elaboração da lei, fundamento último do dever, por 

que a maioria se sente oprimida e os regimes são instáveis, cujo índice de 

descontentamento pode ser lido nos atos de violência gratuita, onde paira um sentimento 

generalizado de frustração, de entristecimento, de depressão e, principalmente, de 

estresse? Neste passo, podemos nos recorrer ao instrumental marxista para chegar 

naquele que mais bem revelou as tramas subcutâneas do tecido social moderno, o 

francês já aludido, sem, contudo, em nosso estudo, enxergar uma essência única para 

determinado período histórico. Como se verá, Foucault denomina toda a sociedade a 

partir do XIX como sociedade disciplinar, não trabalhamos desse modo, estamos mais 

próximos do modelo de Jerusa Ferreira, todo abstrato pode ser esquecido e reavivado, 

combinar-se com um ou vários novos fatores e daí por diante, não reconhecendo uma 

essência estagnada para o arranjo social. As sociedades são também complexas, 

próximas daquilo que Jorge Albuquerque bem definiu, em contraste com nossa 

apreensão subjetiva do real, denominada por ele, inspirado em  UexRull, umwelt, um 

modo particular da espécie desenvolvido para apreender o real a fim de permanecer no 

tempo. Como céticos, trabalhamos com a ideia de ponto de vista, mais próximos de 

Protágoras, "o homem é a medida das coisas" e Merleau-Ponty, "percebemos o mundo a 

partir de um horizonte de sentido", e Piaget, o horizonte de sentido é uma formação 

gradual a partir do campo de memória, cujo fluxo empírico nos conduz até o 

discernimento parcial do entorno, portanto particular, daí a impossibilidade de qualquer 

universalidade estanque. Noutras palavras, nosso aparato cognitivo alcança ou opera por 

meio de recortes do real, com os dois movimentos aludidos: percepção e concepção. 

Esse parêntese serve para esclarecer nosso aparato teórico limitado, desconfiado sobre 

os grandes universais, sociedade de classes, sociedade disciplinar etc. Todo aparato 

teórico é uma simplificação, não é uma simplificação grosseira, mas é uma 

simplificação funcional. Com ele partimos para tentar entender como uma sociedade 

aparentemente polifônica é tão ou mais opressiva se comparada aos tempos mais 

sangrentos, quando o aparato repressor se impunha sem pudor para subjugar a maioria 

na forma de espetáculo, isso tanto no Mundo Antigo quanto na Idade Média. 

Acatemos, ao menos por enquanto, o rebuscamento do pensamento dialético de 

Hegel empregado por Marx, para destacar a longevidade da sociedade opressora e 

supostamente democrática. Marx aponta seu vilão, a ideologia como a falsidade que 

macula a realidade material à qual a classe trabalhadora, o oprimido ou sujeitado como 

vimos genericamente desde o início investigando, está submetido. O capitalismo nesses 
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termos funcionaria da seguinte forma: o mundo natural é germinalmente separado do 

homem, a ele este mesmo homem aplica suas forças transformadoras e cria um objeto 

quesível por muitos em razão de sua utilidade. Caso este objeto seja transferido a 

outrem que não o produziu, transação com amparo legal, por um universal de troca e, se 

este valor de troca for superior ao valor do trabalho total empregado para produzi-lo, 

mais ainda, este valor excedente concentrar-se nas mãos de um proprietário, também 

autorizado por lei, que não trabalhou na manufatura do objeto, temos uma estrutura de 

dominação econômica. Os termos podem ser precisados da seguinte maneira: o objeto 

entregue mediante pagamento ou troca por um universal é a mercadoria que, uma vez 

posta à venda sem expor todo processo pela qual fora produzida, surge como um feitiço, 

um encantamento. A mão de obra empregue como parte da produção de valor de troca 

também é mercadoria, já o universal de troca intermediário é o dinheiro; a diferença 

concentrada na mão do proprietário final entre o valor de produção e o valor de troca é a 

mais-valia; a retroalimentação do sistema de produção é o capitalismo; o manufator é o 

proletário e detentor final da riqueza é o capitalista, formador da nova classe social, da 

camada mercantil atrás citada, existente como negação dialética da classe espoliada, 

compreensível somente como negação um do outro, cujo conflito lógico e material seria 

o dínamo da História. Por fim, grossíssimo modo, todo simbolismo que não revelasse a 

expropriação desse tipo de produção material, seja um discurso filosófico, uma prática 

jurídica, uma propaganda de produtos, um modelo moral para a família, etc., seria 

identificado não como conceito, mas como ideologia, uma aparência de verdade 

favorável à funcionalidade do sistema de exploração capitalista. Só para citar um 

exemplo mais corriqueiro, a noção de liberdade dentro do sistema liberal, a liberdade de 

estabelecer contratos com uma parte identicamente livre, oculta a coisificação do 

trabalhador, que passaria a ser mera mercadoria no interior do processo produtivo, 

portanto desumanizado.  Em última instância, a consciência de classe, ou seja, nos 

mesmos termos do hegelianismo adotado por Marx, a introjeção da realidade a partir 

das relações materiais diretas, portanto concretas, e não a partir daquilo que se diz das 

relações de produção, da aparência das relações, das imagens das relações, daria ao 

espoliado todas as condições de re-revirar ou desvirar o sistema em nome de sua 

liberdade, pondo fim à História através de um processo revolucionário sintético: 

proprietário versus não proprietário, revolução como produto _ nova ordem social, fim 

da sociedade de classes. 
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Mesmo considerando o discurso marxista de uma coerência lógico-formal 

beirando ao belo próprio das obras plásticas, tamanha organicidade e respaldo empírico, 

não podemos nos furtar de apontar a estabilidade longeva do capitalismo, já que essas 

ideias percorrem organizações trabalhistas, escolas e fábricas desde 1844. Por isso é 

preciso um repasse geral das abordagens teóricas estendendo a análise a todos os 

processos de sujeição, pois a ideologia foi revirada sem produzir o efeito revolucionário 

supostamente decorrente. Passemos, pois, à depuração coerentemente ao método cético 

adotado no início, ou seja, sem rebuços ou melindres.  

Para que um sujeito dotado de senso comum possa compreender o conceito de 

ideologia podemos simplificá-lo ao máximo nos seguintes termos, toda comunicação 

que consegue fazer passar o interesse de um ou de poucos como se fosse o interesse da 

maioria é ideológico. Desse modo, a ideologia sempre esteve presente ao longo da 

História, sempre um grupo almejou satisfazer seu desejo em detrimento dos demais, 

sempre houve e ainda há em todo grupo uma tensão entre egoísmo e altruísmo. A 

própria ideia de verdade foi uma criação da elite ateniense para controlar e pacificar a 

ágora germinalmente polifônica, posição francamente ideológica e desmascarada no 

próprio nascimento do dogmatismo, aproveitada, é bom que se diga, noutras 

circunstâncias históricas. A verdade absoluta, cujo caminho é a sabedoria também 

comporá o acervo da retórica do cristianismo helenizado, eles também empregarão os 

conceitos ou universais criados no período: sabedoria (phronesis), verdade (aletéia), 

conhecimento (gnosis) etc. Em suma, a ideologia sempre participou do centro ou das 

bordas para o centro, já que toda aquisição cultural paira no imaginário coletivo no 

regime oscilante entre memória e esquecimento, não só criações estéticas, também as 

criações morais, éticas, epistemológicas, políticas e místicas, por isso mesmo é preciso 

investigar o que dá suporte, o que dá longevidade ao sistema de sujeição mercantil.  

Ora, não é preciso uma consciência de classe dentro de um sistema de 

exploração econômica para que o sujeitado sinta o peso da sujeição. O corpo não se 

desliga ou se abstrai para se transformar num polo negativo dentro de uma relação 

dialética, expressão bem  ao gosto afetado de Hegel, isso não passa de cultismo ou 

maneirismo. O corpo é presença a partir do qual apreendemos o real e nós não o 

desligamos magicamente, como já nos ensinou Piaget. O aparato sensório-motor opera 

constantemente a partir do nascimento, ele é quem inicia o processo de percepção e 

compreensão do mundo. O aparato 'aestético' está sempre presente, sempre sentindo o 

mundo. A dor, tanto física quanto psíquica, é dor em todos os tempos, ou seja, todo 
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sujeitado, ainda que não domine a linguagem rebuscada de Hegel, sabe e sente sua 

condição de sujeitado, todo obstáculo à liberdade ontológica é sentido como violência. 

Não é preciso saber Hegel para explicar o infortúnio de uma lombalgia aos cortadores 

de trigo na Roma Antiga, para explicar o infortúnio nos tendões aos puxadores de corda 

nos elevadores da Idade Média, para explicar a dor dos soldados mutilados na 

Antiguidade, por exemplo do indivíduo mais poderoso nesse tempo, o corpo de 

Alexandre Magno, comandante maior das forças macedônicas, era todo recortado de 

espada e perfurado de flechas. Não é preciso explicar a sujeição aos pastores da 

Antiguidade que trabalhavam de sol a sol; para os pedreiros quebradores de mármore e 

granito etc. Em nossos dias, em tempos de desemprego estrutural, em que é possível 

extrair mais-valia sem contratar mais empregados, é visível, a quem não se 

desumanizou graças à cegueira descrita por Saramago,
12

 o semblante esvaziado do 

desempregado. Os olhos do desempregado mais lembram a luz abissal desprendida do 

chefe assistente François Trabuc retratado por Van Gogh,  são olhos de quem aprendeu 

a digerir a dor crônica, a dor de todo dia ministrada sem escândalo. A dor é a mesma em 

todos os tempos, a contrariedade é a mesma em todos os tempos, a inveja, o desprezo, o 

descaso, o ciúme, a humilhação, o despeito são os mesmos em todos os tempos. Só a 

título de ilustração da penúria da camada trabalhadora, peguemos testemunhos 

documentados nos dias atuais sobre as camareiras de Pernambuco no Brasil, que passam 

o dia num ambiente luxuoso, imaginem se esse mesmo relato não serviria para um 

estivador medieval em Veneza, para um carregador de sal na Turquia, para um mineiro 

da Inglaterra durante a Revolução Industrial e assim por diante. 

 

 

 

Das costas eu comecei a sentir depois que vim parar aqui, 

porque eu me abaixo muito. das costas foi agora há pouco... As mãos 

também, foi agora há pouco. Essa dor na perna... que puxa pela coluna. 

Dói principalmente quando está chovendo. (Vilma, H1) 

O que eu sinto não é uma dor constante, eu acho que é, assim, 

um mau jeito. Eu sinto uma dor nas costas às vezes, um torcicolo, mas 

eu acho que é mais do movimento nosso mesmo. Quando estou muito 

cansada, quando é um dia mais puxado... (Francisca, H1). 

Uma dor de coluna de vez em quando, porque a camareira não 

pode ter dor de coluna, mas a gente tem [risos]! Sempre dizem isso pra 
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 José de Sousa Saramago, escritor português nascido em 16 de novembro de 1922, morto em 

junho de 2010. Não consta nas referências pois fora citado superficialmente, tal como Santo Tomás com 

relação à Suma Teológica questão 78. 
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gente: "Camareira não pode ter dor de coluna"... Mas a gente tem! 

(Selma, H1) 

A médica achou dificuldade para achar o lugar de aplicar a 

anestesia: "Sua coluna está igual a um labirinto, ela falou... E eu nem 

tenho tanto tempo assim de camareira para estar com a coluna desse 

jeito![Ela fez uma cirurgia na coluna] (Suzana, H2) (ANTUNES, 2013, 

p.281)  

 

 

 

 

 Façamos um breve parêntese para entender melhor nossa ligação orgânica com 

o real, tese que impõe o corpo como presença indelével à apreensão do real, seja para 

formular uma teoria, seja para o senso comum. O ponto de apreensão do mundo por 

qualquer indivíduo pode ser descrito por meio do conceito de consciência. A 

fenomenologia a definiu precisamente ao distinguir o ser, objeto físico, do ser homem. 

Tomamos de empréstimo a base conceitual dos existencialistas porque eles, ao partirem 

daquilo que nos é mais íntimo, nós mesmos, em vez de elucidar o mundo investigando 

regras gerais até chegar ao homem, como queria Aristóteles, isto é, ao analisar o ser 

enquanto ser até chegar ao homem animal político, nos deram instrumento suficiente 

para tentar compreender nossa relação, tanto com o mundo exterior, ao fazermos uso 

dos cinco sentidos, quanto com nossas próprias ideias, quando concebemos ou 

refletimos. Essa forma de enfeixar o argumento fora denominado existencialismo, que 

será daqui por diante nossa base para o parêntese.  

A fim de compreender como se dá a apreensão do real, será preciso ressaltar a 

diferença elementar entre o mundo da matéria e o mundo psíquico, uma vez que são as 

estruturas psíquicas
13

 a chave para compreender o aparente efeito dos objetos 

apreendidos sobre nosso comportamento. Nota-se que somente o homem tem essa 

propriedade de se colocar em questão, de conceber e exprimir juízos a respeito das 

coisas, de conceber e exprimir juízos a respeito de si mesmo e a respeito de sua relação 

com as coisas, ou seja, o homem é aquele que, segundo os existencialistas, ex-siste 

propriamente dito (com o prefixo ex, para fora, indicando essa capacidade de 

afastamento das coisas). Afastamento este que o distingue e o habilita a questionar tanto 

as coisas quanto a si próprio como coisa. Esta propriedade humana de se afastar das 

coisas e colocá-las em questão, reconhecendo a si mesmo como diferente das coisas que 

apreende é a consciência. Ela é responsável, não pela existência de todas as coisas, mas 

                                                 
13

 Tese desenvolvida no trabalho anterior: A Diferença Persuasiva entre Imagem e Texto, ed. 

Novas Edições Acadêmicas, 2014. 
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das coisas como fenômenos, como aparições, incluindo neste caso ela própria, é 

justamente isso que diferencia ser homem de ser pedra. 

Sua forma de operar se equivale a um apropriação menor do mundo, um recorte, 

melhor dizendo, uma apropriação na maioria das vezes com o concurso dos sentidos e a 

consciência é, assim, essa propriedade humana e ativa de constatação e apropriação do 

mundo, mesmo quando toma posse de uma ideia sem equivalente no mundo físico, sem 

equivalente no mundo dimensional, a tomada de consciência de ser consciente, que é o 

ato mesmo de reflexão. Noutro exemplo mais elementar, formemos em nossa mente a 

imagem de uma sereia, a imagem dessa sereia constitui-se graças a um movimento 

corporal nosso, cujo manancial de dados é a memória (vide Jean Piaget) e as infinitas 

combinações possíveis de nossas impressões do passado, que é capaz de produzir um 

objeto inextenso em nós mesmos. Nesse caso, a imagem mental de uma mulher com 

corpo de peixe, dizemos, então, que imaginamos um ser mítico, uma sereia, obviamente 

sem existência no espaço. Se conseguimos identificar e reconhecer este objeto é porque 

dele temos consciência, podemos dizer que ele nos apareceu a partir de nosso 

movimento corpóreo, a partir de nosso esforço intelectual, que o torna fenômeno, ou 

seja, que neste instante somos consciência de sereia. Desse modo, no campo espacial, 

considerado corriqueira e convencionalmente real, a sereia não tem prerrogativa como 

existente, mas inegavelmente tem sua realidade específica, isto é, tem sua realidade 

como ideia, como ente imaginário, pois é um ente da imaginação, sem comprimento, 

altura ou largura, mas que continua sendo um ente, com existência atípica aos olhos do 

realista dogmático. A imagem mental da sereia é um ente porque também é alvo da 

consciência, diz-se alvo neste caso porque, conforme a concepção husserliana, 

consciência é sempre consciência de alguma coisa, isto é, um fluxo para fora de si 

própria cujo encontro com algo de diferente de si revela três partes: o real como fundo, 

o recorte do real como objeto e indiretamente a si mesma como "mim", exemplos: 

sereia-para-mim, cadeira-para-mim, relógio-para-mim e assim sucessivamente. De 

volta ao exemplo anterior, diz-se que somos consciência de sereia ao mesmo tempo que 

somos conscientes de não sermos uma sereia, isto é, somos simultaneamente 

consciência de um objeto fictício e somos aquilo que não é ele. 

Posto isso, podemos acentuar que o surgimento do mundo exige a quem surgir, 

ou seja, exige sempre a intermediação da consciência humana, porque sem ela o mundo 

material, o mundo dimensional se autoignoraria, a pedra nunca é pedra para ela mesma, 

e dessa forma não haveria questão alguma a ser resolvida, porque a própria questão não 
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existiria. Esta passagem desnuda a realidade como fenômeno, sobre o que uma 

consciência em particular fará seu recorte e se descobrirá como sujeito. Assim, fica 

claro que o conhecimento humano é, por isso mesmo, um construto basicamente 

fenomenológico, mesmo quando os objetos surgidos são interiores, como no caso da 

sereia imaginada, que não deixou de surgir-para-alguém, ou seja, não deixou de ser 

objeto para uma consciência, de ser o porto onde a consciência se deixa flagrar 

ancorada.  

O aparecer do mundo é, portanto, um movimento de apreensão de fenômenos 

sempre no presente, onde, grosso modo, se detectam dois fluxos básicos de informação, 

informação aqui empregada em sentido lato. São eles, não necessariamente nesta ou em 

qualquer ordem ou porcentagem, o fluxo de informação do objeto para a consciência e 

do corpo para o objeto. No primeiro, apreendemos as qualidades sensoriais: cor, textura, 

temperatura, altura, largura, comprimento, ou seja, tudo o que permite formatar 

informações para identificá-lo, donde o caráter evocativo dos objetos percebidos. É bem 

esse movimento o que permite a síntese de suas qualidades decifradas ou apreendidas 

pelo aparato sensorial humano, e isso, segundo Sartre, é suficiente para excluir do 

caminho do conhecimento o clássico dualismo exterior-interior, já que “(...) a aparência 

remete à série total das aparências e não a uma realidade oculta que drenasse para si 

todo o ser do existente” (SARTRE, 1997, p.15).  

O segundo movimento, em termos semióticos, pode ser considerado como 

partindo da mente para o objeto apreendido, já que ela deposita, ou melhor, indexa 

informação ao objeto que está fora dela. Esse fluxo também ressalta o caráter evocativo 

não determinante do objeto exterior, ponto ignorado ou contornado por Sartre, por isso 

o objeto alvo, uma vez iluminado por uma consciência histórica, particular, pode ser 

considerado um objeto cultural, em razão de haver previamente preparadas para ele, por 

convenção e a nós transmitidas e “guardadas” na memória desde a infância, várias 

camadas de informação. Retomando, no momento em que, já adultos, percebemos uma 

cadeira, somos capazes de associar uma miríade de informações a respeito dela, 

inclusive seu nome, função, valor, propriedade etc. Estas informações não estão nela, 

elas fazem parte de nossas convenções que são nosso aprendizado cultural sobre o 

mundo que nos cerca e que, pessoalmente, também formam nosso campo de memória, 

campo relativo, não uniforme e particular. As informações adquiridas para uso 

relacional formam, tentando ser mais completo, nossa identidade móvel e cumulativa 

como sujeitos sociais.  
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Obviamente, nós não nascemos sabendo o que é uma cadeira, a apreensão do 

objeto sintetizado como tal não acontece de uma hora para outra. Durante a infância, 

quando nossa capacidade de conceituação ainda é muito pobre, isto em razão de nossa 

pouca experiência e consequentemente escassa memória, que é nosso manancial íntimo 

sobre o qual pousará também a consciência, apenas apreendemos um objeto com certas 

características acessíveis a nosso aparato sensível: objeto duro, escuro, talvez 

contundente e acompanhado de um sem número de objetos ao redor com características 

semelhantes e misturadas. Nesta fase, que Piaget denominou de assimilação, o cenário 

onde estamos situados e aonde miramos nosso aparato perceptivo é basicamente 

caótico. Somente com o decurso do tempo, depois de constantes e renovadas 

experiências, algumas até dolorosas, amadurecendo nosso aparato cognitivo, 

armazenando informação e recebendo informações de outros indivíduos de nosso 

convívio, pais, irmãos, colegas, professores etc. é que o objeto duro e misturado a uma 

infinidade de outras informações caóticas, vindas desse ambiente, ganha sua unidade. O 

objeto coisa, independentemente dele próprio, adquire, assim, uma utilidade, um 

formato, um nome específico, uma medida, uma duração e tudo mais. Por isso a massa 

dura, escura e amorfa, com o passar do tempo, sendo aquele indivíduo normal, ganha a 

identificação “cadeira”. Diz-se que um corpo perceptivo é considerado anormal 

justamente por subverter o funcionamento na atribuição de significado ao objeto 

percebido, por exemplo, se o paciente indexa o predicado ameaçador a um objeto 

corriqueiramente inofensivo, como nas fobias, diz-se que seu comportamento é 

anormal, dentro de um parâmetro social e não dentro de um parâmetro essencial ou 

ontológico. 

Em suma, são dois os movimentos de apreensão do real: percepção, uso 

conjuminado de nosso aparato sensível para se relacionar com aquilo que existe 

independentemente de nós mesmos; e concepção, indexação de conteúdo ao fenômeno 

apreendido a fim de que tenha sentido para nós. A concepção, portanto, é consciência de 

gestos corporais que não estão no mundo físico tridimensional, o gesto corporal é a 

capacidade de representar o passado assimilado através da consciência. Daí dizer que 

nossa relação com o real não é dialética, pois a relação formalizada pelo conceito 

mencionado anularia as diferenças quanti e qualitativas no teor empregado por cada 

indivíduo em particular para dar sentido a seu próprio mundo, caso contrário seríamos 

muito mais parecidos uns com os outros, muito mais pacíficos, mais concordantes, o 

que é facilmente refutado por nossa História, praticamente um história de desacordo e 
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sangue. Em particular, refutado também pela diferença na personalidade de gêmeos 

idênticos, criados no mesmo ambiente social e com a mesma carga genética. A figura 

que mais bem descreve esta relação orgânica com o real é, portanto, a imagem de 

devoração próxima daquela trabalhada por Norval Baitello e Flusser: processo contínuo, 

íntimo, particular e vital de assimilação, digestão, descarte e retenção daquilo em que a 

consciência esbarrara, recortando-a do real, tornando-nos muito mais únicos, singulares, 

diferentes uns dos outros do que suporia um conceito logicamente formal. 

Disso decorre que, por mais brutal que seja um sistema candidato à hegemonia, 

dois indivíduos não têm as mesmas experiências no tempo e no espaço, isto é 

ontologicamente impossível, mesmo que concordem formalmente com tudo aquilo que 

a linguagem alcança transmitir, eles não concordam intimamente ou pensam exatamente 

as mesmas coisas, dado o manancial informativo retido, o campo de memória, não ser 

idêntico, daí ser impraticável unificar os pontos de vista. Por decorrência, em todo 

grupo humano há divergências entre estes mesmos pontos de vista, que são 

particularidades, não universalidades como queriam os dogmáticos, donde, desde a 

Antiguidade, a máxima de Protágoras: "afirmo que a verdade é tal como a escrevi: cada 

um de nós é medida das coisas que são e das que não são, de mil modos entretanto um 

do outro diferindo". (PORCHAT, 1994, p.5)  

Prosseguindo nessa direção, os corpos são realidades autônomas, que 

simbolizam e sentem o mundo que eles mesmos apreenderam e para ele constituíram 

sentido desde a infância, a partir de uma singularidade, como demonstrado 

anteriormente, cujo conceito mais sofisticado e ampliado a todos os sistemas do 

universo encontra-se na obra de Jorge Vieira. Deste modo, a consciência de classe como 

antídoto para o fim dos sistemas de sujeição, para o fim da ideologia, para desmascarar 

as condições materiais ocultas sob as aparências, como propugnam os herdeiros de 

Marx, mostra-se insuficiente ao processo revolucionário, não frontalmente equivocada, 

mas insuficiente para encetar o processo revolucionário final, ou mesmo solucionar o 

dilema da servidão voluntária de La Boetie. Consequentemente, teremos de vasculhar os 

processos psíquicos que afetam a vontade dos indivíduos, já que a vontade não é um 

abstrato solto no ar, é uma estrutura da consciência e a consciência não é meramente o 

polo de uma relação lógico-formal, é um corpo ligado organicamente ao meio como já 

visto. Por isso mesmo nossa análise seguirá para as estratégias mais concretas que 

alcançam, senão determinar, condicionar de modo significativo ou detectável a vontade 

dos sujeitos. Eis que surge novamente a proposta de Foucault ao analisar os dispositivos 
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disciplinares, com a ressalva: tudo o que dissermos sobre o dispositivo disciplinar não 

acata a ideia de que seja um constituinte de subjetividade, como quer o francês, mas um 

forte condicionante dos horizonte de sentido da maioria sob sua influência. 

Nesta altura, seremos estruturalistas e respeitaremos o mais possível o texto do 

autor até podermos encaminhar com mais propriedade nossa crítica. Segundo o francês 

na sua primeira fase, poder soberano é o direito de vida e morte sobre o cidadão e poder 

disciplinar é o controle racional do corpo, isto é,  o controle dos processos de 

subjetivação, isto não nos impele à concordância plena com tal ideia, caso contrário 

trairíamos nossa base conceitual existencialista. Em seguida, são exemplos de poder 

soberano: o poder do rei, do papado, do senhor feudal, do pai na Antiguidade, do 

marido idem, do general idem etc., ou seja, é um poder eminentemente vertical, cuja 

base nunca é desfeita sem esboroar a relação, é um direito irrevogável. Já o poder 

disciplinar é exercido em forma de malha, em forma de dispositivos tramados: 

regimentos, regulamentos, monitoria, localização pré-determinada, circulação restrita, 

racionalização do tempo, medição, comparação, controle numérico, qualitativo etc. 

Segundo ele, _ nosso caso é diferente, nós atribuímos a criação deste dispositivo às 

ações militares organizadas, _ esse poder foi criado pelas comunidades religiosas, 

reconhecidas ou não pela igreja. As ordens monásticas ao se afastarem de seus 

mandamentos originários: voto de pobreza, silêncio, renúncia ao mundo, castidade etc., 

endureceram seu sistema disciplinar interno (hierarquia, clausura, plena ocupação do 

tempo, fiscalização da pobreza, dieta moderada etc.), fato que alimentou e cristalizou 

esse novo sistema. A Ordem Beneditina foi um exemplo disso, ela enrijeceu seu poder 

disciplinar porque queria se afastar da corrupção do Papa (episódio retratado na obra de 

Umberto Eco, como já dito), já entre os jesuítas, a disciplina foi empregue para 

aumentar a eficácia na exploração do trabalho servil em benefício da Coroa, não é 

preciso muito esforço para lembrar de nosso próprio período colonial, o brasileiro. O 

poder disciplinar a pouco e pouco, então, sai da lateralidade do todo social, traz 

inovações tanto políticas quanto econômicas, e ocupa de vez o centro social, e passa a 

caracterizar todo o século XIX em diante.  

O início desse deslocamento deu-se a partir da comunidade leiga holandesa 

Irmãos da Vida Comum, no século XIV, que visava à colonização pedagógica da 

juventude. Foi aqui que surgiu a ideia de que só se aprende enfrentando etapas 

sucessivas e obrigatórias, movimento típico das ordens monásticas, para nós, 

movimento típico dos exércitos criados a partir do treinamento das crianças, em especial 
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as crianças helenas. Nessas escolas é que começa a distribuição espacial dos infantes, a 

clausura, a divisão por idade, gênero, desempenho e o acompanhamento evolutivo por 

parte de uma autoridade, modelo que também serviu aos jesuítas durante a colonização 

dos povos pagãos, um modelo quase militar, mais eficaz do que a própria escravidão e 

que formou a base das escolas ocidentais de hoje. Nesse sistema, temos o controle da 

presença física; medição de desempenho e aferição da docilidade por etapas; separação 

por graus, gênero e idade; controle do horário de entrada, saída provisória e definitiva; 

controle da fala, dos gestos, do discurso e finalmente da forma de pensar, parte que, 

segundo já investigado, discordamos do francês, ontologicamente o ambiente pode ser 

um forte condicionante, jamais um determinante da vontade, só a destruição do corpo 

pode quebrar a vontade, embora possa persuadir o sujeito, isto é, seduzir o sujeito. 

Sumário modo, segundo Foucault, duas formas de poder preponderam: o poder 

soberano e o poder disciplinar. O poder disciplinar foi o que superou a soberania ao 

longo da história e configurou a sociedade do século XIX em diante. Avançando na 

obra O Poder Psiquiátrico ele modifica um pouco o conceito de poder soberano _ 

"caracteriza-se pelo poder de arrecadar sem contrapartida, muitas vezes acompanhado 

do poder de morte, como nos exemplos do poder do rei, do papado, do senhor feudal, do 

pai". O soberano toma o dinheiro do subalterno e não tem obrigação nenhuma em 

contrapartida, ou seja, é um poder eminentemente vertical. Já o poder disciplinar é 

exercido em forma de malha, em forma de dispositivos tramados: regimentos, 

regulamentos, monitoria, localização pré-determinada, circulação restrita, 

racionalização do tempo etc. como no excerto: 

 

 

 

Com isso entendo nada mais que uma forma de certo modo 

terminal, capilar, do poder, uma última intermediação, certa 

modalidade pela qual o poder político, os poderes em geral vêm, no 

último nível, tocar os corpos, agir sobre eles, levar em conta os gestos, os 

comportamentos, os hábitos, as palavras, a maneira como todos esses 

poderes, concentrando-se para baixo até tocar os próprios corpos 

individuais, trabalham, modificam, dirigem o que Servan chamava de 

"fibras moles do cérebro". Em outras palavras, creio que o poder 

disciplinar é certa modalidade, bem específica da nossa sociedade, do 

que poderíamos chamar de contato sináptico corpo-poder. 

(FOUCAULT, 2006). 
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Ainda segundo Foucault, a partir do momento em que os sinos beneditinos 

ultrapassam a barreira dos muros do claustro: sino para a hora de acordar, para a hora de 

rezar, para a hora de trabalhar, para a hora de almoçar, para a hora de dormir, a 

racionalidade do corpo domesticado em função do tempo ocupa mais e mais o centro do 

sistema social até ocupar todo o centro no XIX, ou seja, colonizar o espaço público 

onde o camponês do antigo medievo foi buscar os meios de sobrevivência. Disso 

decorre parte da força social burguesa, baseada na produção de obediência antes mesmo 

de o sujeito entrar para o sistema de produção capitalista como classe explorada, antes 

mesmo de tomar consciência de que fatores materiais serão os mais influentes em seu 

projeto de vida. Das duas uma, herdeiro de capital, será parte da classe proprietária, fora 

dessa condição, será compelido a vender força de trabalho a quem interessar, em último 

caso, será desprezado pelo mercado, por conseguinte, da participação social ativa. 

Contudo, o sistema disciplinar que, segundo Foucault, seria constituinte da 

personalidade dos sujeitos, esbarra na liberdade ontológica descrita logo atrás14, o que 

nos força a esboçar simplificadamente o efeito colateral em quem sai desse sistema, que 

não é determinante nem constituinte, embora seja um forte condicionante do modo 

como atribuímos sentido ao real. Ponto capaz de explicar parte da força ideológica 

burguesa e dotar de otimismo quem acredita no potencial convulsivo social sempre 

aceso. Três comportamentos básicos nos servirão de modelo para compreender a 

sociedade ocidental pós século XVIII: 

 

a) o comportamento de massa; 

b) o comportamento de massa discordante; 

c) o comportamento dissidente; 

 

Estes três comportamentos são modelares, isto é, abstrações, não quer dizer que 

haja indivíduos puramente de um tipo ou de outro tipo, são apenas orientações teóricas. 

Nada disso é muito inovador, pois as lideranças elencadas por Weber seguem essa 

mesma estratégia. O que acontece nas instituições, nos quartéis, nos orfanatos, nos 

hospícios, nas escolas, por exemplo, são crianças espalhadas racionalmente tanto no 

espaço, quanto no tempo, e a elas são passados conteúdos a serem assimilados e, no 

                                                 
14

 Estudo ocupante do quarto capítulo do livro anterior, A Diferença Persuasiva entre Imagem e 

Texto, ed. N.E. Acadêmicas, 2014. 
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caso de não assimilação, são previstas punições, ou seja,  "fracassando" não avançarão 

na escala do sistema, sendo publicamente vexadas por isso mesmo. Essa dinâmica 

prevalece nos espaços intramuros, já no espaço aberto, fora do espaço não 

institucionalizado, a própria vida particular não se encaixa no formato da lógica binária 

em que a verdade ou conhecimento é complexo e contingente, onde há também o 

choque de opiniões geradas a partir da constituição particular do caráter dos indivíduos, 

por isso criam-se basicamente o três comportamentos citados. 

Os dois primeiros seguem o modelo: existe uma verdade absoluta, crível, e ela 

provém de uma autoridade; segundo, existe uma verdade mas não é esta que estão 

dizendo. O primeiro comportamento de massa se traduz na aceitação de que existe 

mesmo uma e única verdade e que esta verdade provém de uma autoridade real. Há 

neste comportamento uma crença dogmática a partir de um sistema autoritário: crê-se 

em uma verdade, seja ela qual for, proveniente do enunciador mais próximo, àquele a 

quem se deve obediência para seguir na escala imaginária ascendente proposta. Esse 

tipo assimilador inconteste absorve qualquer informação com um mínimo de crítica, 

desde que a informação seja proveniente de uma autoridade reconhecida pelo sistema, 

cuja obediência lhe trará o conforto de prosseguir rápido e racionalmente na escala meio 

caótica do micropoder. Estima-se que dois terços da população ocidental de um modo 

ou de outro encaixa-se neste primeiro tipo e isto não é um chute, esse número se baseia 

nos estudos de Stanley Milgram, em que dois terços dos voluntários nas mais variadas 

sessões de teste aplicariam um choque letal a um desconhecido desde que autorizado 

por uma suposta autoridade apresentada de modo teatral: um jaleco branco, um colete, 

um terno, uma vocabulário e assim por diante. O que denota uma ausência de crítica, de 

autonomia, de autogestão com relação ao microssistema, mesmo nos casos em que ele 

se choca com os valores sociais adotados pelos sujeitos. Não estamos mencionando um 

arranhão, um empurrão ou coisa de menor monta, o teste incluía um choque letal. 

Obviamente que não nos baseamos apenas neste experimento, a obediência é visível 

desde a vestimenta uniforme nas escolas, até a marcha dos soldados; desde a roupa 

padronizada da classe média, até o ponto do operário. Comportamento de massa é então 

aquele comportamento em que as estruturas psíquicas aceitam a influência de fatores 

externos sem crítica, fato que pareceria ficção se não tivéssemos em nossa memória 

viva o fenômeno do nazismo, que não será analisado aqui. Retomaremos com mais 

precisão esses efeitos. 
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O segundo comportamento típico, é o comportamento de massa discordante, no 

qual o institucionalizado passa a desconfiar dos conteúdos despejados, ou seja, da 

veracidade ou da uniformidade desses conteúdos e, consequentemente, passa a 

desconfiar da autoridade disciplinar, a autoridade torna-se infortúnio leve. Ele adota, 

então, sem criar um confronto direto com ela, um comportamento cínico em relação ao 

sistema ao qual se encontra, que se traduz desta forma: "desconfio do conteúdo e da 

forma com que me transmitem a informação, mas preciso obedecer ao sistema se quero 

caminhar em direção a um posto onde será mais fácil garantir prestígio, poder ou 

mesmo renda. Este comportamento é o que melhor se encaixa na teoria do agendamento 

da mídia central: é o típico leitor de jornal ou audiência de jornais televisivos 

contemporâneo, ou seja, ele discorda de quase tudo o que lhe dizem, mas só debate o 

que lhe é dado pela mídia centralizada pelo capital, é um sujeito agendado pela mídia 

central tal como descrito na teoria do agendamento de Walter Lippman: "Não vemos o 

que nossos olhos não estão acostumados a levar em conta. Algumas vezes 

conscientemente, mais frequentemente sem saber, nos impressionamos por aqueles fatos 

que se encaixam em nossa filosofia." (LIPPMAN, 2008, p. 115) No jargão vulgar, é 

como se o indivíduo trajasse uma viseira, um estéreo-filtro.  

Por último temos o comportamento dissidente, que são os indivíduos que, ao 

menos em algum instante, sob os olhos do poder, viram completamente as costas para o 

sistema disciplinar, são percebidos e respondem por isso de modo autônomo. Não acato 

totalmente o conceito de contraconduta de Foucault por ser tratar de uma conduta 

particular, nem sempre datável como no caso dos luteranos, que enfrentaram a direção 

católica dos sistemas, das feministas a partir de 68, dos estudantes na mesma época, dos 

hippies de 60, dos negros sob o sistema de escravidão, de Spartacus idem. Não se trata 

somente de algo historicamente registrável, no nosso caso, desde o ato de colar numa 

prova escolar, de não tomar a medicação prescrita no sanatório, de não respeitar o prazo 

prescrito pelo funcionário mal humorado, de pintar o uniforme de uma cor não desejada 

pela direção da escola, de ofender o professor, de matar aulas, de beber dentro do 

quartel, de brigar no pátio da fábrica, de pintar os cabelos e ser expulso do colégio etc. 

são comportamentos enquadrados no modelo dissidente. Se as condutas forem 

difundidas, repetidas e passarem de geração ou mudarem radicalmente a estrutura 

social, entram como revoltas, mas no nosso caso, todo comportamento é interessante, 

mesmo que não resulte em revolta, pois dificultam o trabalho ou resultado do trabalho 

disciplinar, minando gradativamente sua eficácia. Na prática, há inúmeros 
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comportamentos derivados dessa descrença, que não cabe aqui abordá-los 

exaustivamente, mas apenas a título de exemplo, isto é, após percorrer longa lista, eles 

vão basicamente da delinquência ao autodidatismo, grosso modo, assemelham-se em 

alguma medida aos indivíduos não institucionalizados. Podem formar grupos de 

resistência social ou política, ou não. Podem criar um código próprio de mitificação do 

real, indivíduos diagnosticáveis como loucos, que operam numa lógica tão singular a 

ponto de causarem estranhamento aos indivíduos mais próximos; ou podem burlar os 

códigos legais a ponto de serem julgados oficialmente delinquentes, caso em que tem 

seus corpos são sequestrados e domesticados pelo estímulo renitente ou violência 

promovida pelo aparato repressor, que se mantém vivo e atuante paralelamente ao poder 

disciplinar. Quando muito são tratados por ex-cêntricos, fora do centro, ou seja, nas 

bordas do sistema. O nome mais anglicano para tais grupos é "outsiders". Isso já 

aconteceu com os punks, darks, góticos, emos, skinheads, hippies, surfistas, cantores de 

reggae, jazzistas,bluseiros, capoeiristas, sambistas, boêmios em geral, poetas, tatuados, 

tatuadores, sadomasoquistas, estudantes unificados, adeptos de ménage à trois, bondage, 

de swing e demais parafilias. Muitos, por chamarem a atenção dada sua aparência livre, 

são cooptados pelo centro do sistema, aproveitados pelo mercado de roupas, de música, 

de acessórios etc. a fim de gerar consumo, a moda, por exemplo, explora tais tipos sob a 

alcunha de lançadores de "tendências", o mesmo que dizer _ aqueles indivíduos que 

sacrificaram seus privilégios dentro das hierarquias sistemáticas, que se imaginam mais 

livres do que outros, o que estariam pensando? Como a vestimenta é mídia da 

intimidade do próprio indivíduo, a inovação é muito mais chocante do que a promovida 

de modo racionalmente concatenado pelo topo da pirâmide, estratégia também cooptada 

pelo mercado, sem nenhum benefício aos renovadores do cotidiano. 

Sendo assim, podemos dizer que o perfil da maioria dos indivíduos 

institucionalizados, ou seja, a maioria daqueles que passam e assimilam a pedagogia 

disciplinar, os de comportamento de massa, tem por autoridade quando estão fora dos 

muros, fora do olhar pan-óptico, o difusor de conteúdos em larga escala, aquele que dá o 

tom ligante entre um indivíduo e outro, entre um desconhecido e outro, tal como numa 

conversa de elevador com um desconhecido em que mencionamos o clima a fim de 

criarmos um denominador comum para ligar nosso cotidiano ao do outro. Quem bem 

tratou dessa possibilidade foi Jorge Miklos ao analisar o fundamento tanto 

antropológico quanto místico do denominador comum que os naturalistas costumava se 

referir por cimento social. Ao analisar um dos conceitos de Bauman, ele não o 
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confrange para caber apenas no campo religioso, enfatiza a ligação entre indivíduos de 

toda ordem, desde que reconhecida certa estabilidade comum entre vários deles. 

(MIKLOS, 2012, p.18).  

De volta ao caso, o fluxo imagético rejunta grupos a fim de que obedeçam certa 

ordem dada, como num processo constante de infantilização e dependência. Esse 

alguém sempre presente intramuros não está presente no exterior social, a ausência de 

direção fora dos muros é suprida pelo sistema alternativo de circulação simbólica, no 

trono abstrato subjacente do regime palaciano. Nesse caso, como é necessário a riqueza 

concentrada para fazer uso da tecnologia em larga escala, a mídia, que por seu turno tem 

como papel principal a publicidade, que é da ordem econômica, ocupa o topo da 

pirâmide no suposto escalonamento proposto. Ordem introjetada não somente por 

evocação, mas de fora pra dentro pelos dispositivos pedagógicos vigilantes, 

cadenciados, capilares, incansáveis por apenas querem transmitir a sensação de culpa 

para o olho que tudo vê. Primeiramente prepara-se o aparato apreensivo dos indivíduos, 

depois oferecem um difusor massivo para ligar um cotidiano ao outro. A publicidade 

capaz de jorrar imagens preparadas com toda arte disponível na cultura é o motor da 

mídia centralizada atual, sem a qual não sobreviveria, ou seja, ela vive para atrair a 

atenção do público a fim de reconduzi-la às imagens dos produtos vendidos no 

mercado, daí ter se tornado um ramo da administração empresarial.  O resultado dessa 

manobra é o infantilismo que sustenta a explosão consumista a que todos assistimos 

atualmente, ou seja, em sequência, o poder disciplinar gera majoritariamente indivíduos 

obedientes, incapazes de criticar radicalmente o conteúdo daquilo que é veiculado pelos 

canais de informação massivos, incapazes não só de dizer não, mas destruírem, de 

botarem abaixo todo o sistema que lhe é alheio. Aceita, dessa maneira, o difusor como 

hierarquicamente superior, como nas expressões cotidianas _ "se é importante aparece 

nos jornais, se é relevante sai na televisão, você é um sucesso se aparecer na estação 

principal, no horário nobre, se todos estão comentando é porque vale o preço, que 

chique você apareceu na tv, seu livro é o máximo porque foi citado na telenovela" e 

assim por diante.  O fenômeno descrito é refluxo do regime palaciano, onde se flagra a 

verticalidade das vozes, somado ao dispositivo disciplinar adaptado para gerar 

obediência, tal como nas ordens monásticas, tal como nas pedagogias com base na 

heteronomia, bem como queria Clemente na Carta aos Coríntios, um sistema que 

promovesse a concórdia não por meio do combate, nem por meio do debate, apenas pela 
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mansidão e obediência ao corpo hierárquico, fonte da narrativa que daria sentido ao 

mundo, uma heterofantasia, uma narrativa capaz de pacificar e gerar consenso.  

Uma vez gerada a obediência, qualquer retórica, qualquer prédica, qualquer 

propagação seja fundado em fenômenos como pretendem os cientistas ou filósofos, seja 

fundada na fantasia, na fantasmagoria, como querem os religiosos, artistas, 

publicitários, ditadores e outros mais, pode ocupar o topo ou parte significativa 

intermediária da pirâmide da obediência. No caso moderno, em que a difusão massiva 

das imagens da mercadoria qualifica-se praticamente de onipresença, a mesma imagem 

é vista nos corredores do metrô, nos corredores da escola, nas capas de caderno, nas 

páginas do notebook, na camiseta do colega etc., o difusor destas informações é 

apreendido por indivíduos de comportamento massivo como no topo do poder 

simbólico. Qualquer retórica pode ocupar a pirâmide social e angariar ao menos dois 

terços da população alcançada pelos meios, desde que antes seja produzida de modo 

sistemático, proporcionalmente em boa escala,  a obediência como pedagogia, que dá 

um certo acalento na formação grupal de indivíduos livres.  

Ora, desde os estudos sobre o mundo antigo, sabemos que os dissidentes 

conscientes ou não, rebeldes ou revoltos, reformistas ou legisladores, são a força 

propulsora da polifonia, base para a democracia. Toda a filosofia ocidental nada mais é 

do que o registro do debate entre pensamentos díspares, polifônicos e até mesmo 

diafônicos. Disto isto, conseguimos encaixar a observação de Fernand Braudel sobre o 

denominado Ancien Règime biológico, a saber, antes de 1800 a população mundial 

avançava e refluía com peste, rubéola, varíola, rubéola, gripe, tifo, disenteria, cólera, 

lepra, sífilis, sarampo, fome etc., não ultrapassando a casa do bilhão, depois disso não 

houve mais refluxo, a população global multiplicou-se por sete. Em pequenas 

populações, é mais fácil pensar na polêmica evocada pelos dissidentes dos costumes e 

na concórdia gerada pelo debate e acordo, seja pelo voto, seja pelo convencimento, 

donde o termo con-vencer, vencer com o outro. Nos regimes palacianos não havia 

polêmica, o costume era ditado pela vontade do soberano ou pelo corpo religioso, a 

discórdia equivaleria à guerra, ao motim. Nas democracias incipientes, tomemos Atenas 

no auge da glória, contando com duzentos e cinquenta mil habitantes, a polêmica era de 

fácil gestão, a dissidência era bem vinda para a melhor administração do bem público, e 

isso colocou a eleição dentro dos costumes áticos, dali para o resto do Ocidente. O 

máximo já registrado em relação à boa administração da discórdia é Roma no período 

dos Gracos, que se valia da eleição direta mesmo com uma população na casa dos 
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quatro milhões de habitantes. Imaginemos a dificuldade, mesmo que apenas metade ou 

um quarto disso participasse das deliberações através do gesto manual, embora haja 

relato de plebiscitos computando as mãos erguidas em cima de telhados. O fato é que 

com uma explosão populacional pós 1800, com a concentração populacional em áreas 

urbanas, o papel dos dissidentes para gerar polêmica se torna praticamente impossível, 

sendo a discórdia como alimentação da polêmica importante para o esclarecimento dos 

interesses quanto à administração dos assuntos públicos. A explosão populacional 

desloca o debate generalizado, capaz de modificar leis e costumes, para as bordas do 

sistema, torna-se prática dos ex-cêntricos. 

 

 

Figura 1 _ População Mundial 

 

 

 

 O grupo de comportamento massivo torna-se, após o período mencionado, 

grande a ponto de o consenso valer-se como fenômeno natural. Nesse contexto, 

passando para os dias de hoje, discordar, por exemplo, da quantidade de dias 

trabalhados é praticamente discordar de um fenômeno natural, como discordar das 

marés, dos tsunamis, da chuva, do sol inclemente, das enchentes e dos tornados. Como 

esse trabalho propõe-se a sistematizar uma forma de pensamento aplicável na 

compreensão dos sistemas de sujeição, não analisaremos a fundo a real possibilidade 

dos sujeitados se emanciparem, nosso caso é bem mais incipiente, armar uma teoria 

para depois aplicá-la em profundidade, já na fase de prognósticos, noutros trabalhos, 
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com recortes mais específicos. No entanto, façamos uma breve incursão no pessimismo 

rousseauniano para a relação entre autonomia do cidadão moderno e o número 

populacional. 

No Contrato Social, Rousseau foi categórico em negar a possibilidade da 

democracia para as grandes populações, para ele, nesses casos, o máximo almejado 

seria medir a que distância uma população estaria de uma representatividade direta, em 

que houvesse o acordo entre a vontade dos cidadãos e a vontade geral: 

 

 

 

A soberania não pode ser representada pela mesma razão por 

que não pode ser alienada, consiste essencialmente na vontade geral e a 

vontade geral absolutamente não se representa. É ela mesma ou é outra, 

não há meio-termo. Os deputados do povo não são, nem podem ser seus 

representantes; não passam de comissários seus, nada podendo concluir 

definitivamente. É nula toda lei que o povo diretamente não ratificar; 

em absoluto não é lei. O povo inglês pensa ser livre e muito se engana, 

pois só o é durante a eleição dos membros do parlamento; uma vez estes 

eleitos, ele é escravo, não é nada. (ROUSSEAU, 1973, p.114) 

 

 

 

 

Ora, a deliberação direta relativa aos assuntos públicos exige previamente o 

amplo debate e a responsabilização jurídica do autor da ideia para qualquer mudança 

radical nas leis. No instante que o espaço público é colonizado pelos dispositivos 

disciplinares e os três comportamentos aludidos são produzidos, a dissidência vital para 

a polêmica não ocorre com força suficiente para influenciar assuntos públicos, a 

polêmica estertora nos arredores do espaço político, alcança no máximo 

comportamentos isolados. Grosso modo, o comportamento massivo assimila a 

obediência, sai dos muros dentro do qual é sujeitado e, já no espaço público, incapaz de 

gerar crises, acata o difusor de informações em larga escala como superior hierárquico e 

dali absorve o consenso amplamente divulgado. Dessa forma, se analisarmos o espaço 

público disciplinado, fenômeno ocorrido no séc. XIX, quando o renascimento das 

democracias republicanas ainda era recente, a representatividade dali surgida é um 

natimorto. Dessa maneira, se analisarmos o fenômeno pelas práticas diárias decorrentes 

do sistema disciplinar, concordamos com o Benjamin: 
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(...) três traços podem já podem ser identificados na estrutura 

religiosa do capitalismo. Em primeiro lugar, o capitalismo é uma 

religião puramente cultual, talvez até a mais extremada que já existiu. 

Nele, todas as coisas só adquirem significado na relação imediata com o 

culto; ele não possui nenhuma dogmática, nenhuma teologia. Sob esse 

aspecto, o utilitarismo obtém sua coloração religiosa. (BENJAMIN, 2013, 

p.21) 

 

 

 

O que decorre disso é que o comportamento dissidente, já em minoria dentro dos 

dispositivos disciplinares, ganha ares de heresia. O dissidente do capital é um herege e 

dentro das regras do consenso 'herege bom é herege queimado, eviscerado, crucificado, 

supliciado, empalado', por discordar do óbvio acalentador e unificante na forma atual de 

consumo. A discordância dentro do espaço público é facilmente visível, já que o capital 

mostra-se como série ritualística. Aquele que não cultua ou ostenta os signos do 

consumo encarnados na mercadoria de alto preço é um herege, empurrado mais e mais 

para as bordas do sistema, o mesmo da pena de ostracismo, a pena do exílio. Inúmeros 

casos do uso de meios violentos dentro das escolas ocidentais têm por pano de fundo 

uma espécie de tribalização, cujo totem são os bens de consumo marcados. Todo totem 

é um abstrato corporificado capaz de prescrever condutas e superar o tempo, um agente 

da memória coletiva dos direitos e principalmente dos deveres indefectíveis, portanto, 

entrando na ordem tradicional. O conjunto de marcas comerciais, assim, define a qual 

tribo pertence a criança enfiada no espaço disciplinado, a qual rito está disposta a 

reiterar sua conduta, a qual modo de vida pertence, isso num indivíduo em plena 

formação da própria personalidade. O conflito entre tribos ou entre a tribo e outro é o 

modo mais direto para gerar consenso, daí a explosão de casos de violência dentro das 

escolas cujo sistema disciplinar outrora funcionava exemplarmente. Esse tipo de 

violência não é do tipo irracional, muito ao contrário, é do tipo orgânico, a infraestrutura 

promove a tribalização, a tribalização  tem como mecanismo de concórdia a aniquilação 

ou expulsão do diferente, do outro, do 'estrangeiro', do herege sem dogmas como 

direciona Benjamin, daquele cuja expiação brotará a concórdia.  

Por outro lado, se aceitarmos a lógica da ideologia marxista, o capitalismo é uma 

religião fundamentalista, cuja repetição dos dogmas não é mais necessária, pois ela é 

estruturante de todo o pensamento central, é uma estrutura tácita. À medida que o 

sistema de obediência alcança a maioria, os dogmas capitalistas estruturam as narrativas 
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despejadas em massa, nessa direção, não é mais preciso anunciar a venda da 

mercadoria, todos sabem as relações miseráveis por trás delas, mas saber é pecar, dizer 

é pecar, pensar é pecar, gerar crises é pecar, criticar é pecar, o trono do qual a imagem 

da mercadoria se difunde diz tudo sobre seu valor de culto, ela mesma se redime em 

função do encanto que promove. A mercadoria não é mais uma utilidade acobertada 

pelo fetiche, é um personagem de romance, perfeita, a ela nada falta, é imaculada, de 

boa essência, com percalços, derrotas, vitórias e final trágico, venerável como a um 

herói. A obsolescência do objeto ou da linha de produção ao qual pertence a mercadoria 

equivale à morte trágica do herói, fato que antecipa a chegada do novo, de novo e de 

novo, até o fim dos tempos. 

 Não se pretende que o consumidor compre e use um produto, mas que se 

apaixone pelo bem adquirido ou a adquirir, portanto uma ligação da ordem de Eros, que 

se apaixone pelo produto e renda culto à marca que revela sua excepcionalidade 

transcendente. Por exemplo, o automóvel fusca é um dos piores veículos já fabricados, 

ponto de gravidade muito alto, fácil de capotar, motor ruim, desconfortável, péssima 

engenharia, pequeno, feio como briga de torcida, no entanto, como foi o carro acessível 

à maioria dos consumidores, com sua imagem trabalhada, tornou-se um personagem 

querido. A farsa foi tão eficiente que, de fato, tornou-se personagem de cinema na linha 

de montagem dos estúdios de Walt Disney. Dele não eram exigidas qualidades úteis, 

apenas suas virtudes humanas e sobre-humanas, graciosidade, alegria, compaixão, 

coragem, disposição etc. 

 

 

Figura 2 _ Herbie, Personagem Disney 
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Na imagem em movimento do utensílio acima, percebam que não há um 

motorista, o que seria um absurdo, um contrassenso, um escárnio para quem vai 

empenhar parte da renda do trabalho penoso num objeto usado para o deslocamento 

diário. Isto só é aceito "naturalmente" porque o objeto transmigrou-se, como na 

metempsicose pitagórica (alma adquirida por ta meta _ depois, alma que veio depois), o 

utensílio ganhou alma tal como nas religiões, nas áreas da fantasia, nas artes e nos 

rituais. Percebam a distância do operário que arrochou os parafusos para a confecção da 

mercadoria, que mal consegue repor as seis mil calorias gastas nessa jornada, com o 

personagem oferecido através das imagens. Daí a proximidade do capitalismo com os 

sistemas baseados na fantasia: religião e arte, por exemplo. O trono oferece o material 

que preencherá o imaginário do comportamento massivo, o trono é ocupado por um 

vendedor, o resultado é um consumo com base na fantasia, não na utilidade. Atualmente 

quase não se emprega mais a palavra usar para se referir ao bem de consumo, uso 

caneta, papel higiênico, chave de fenda, detergente etc. mas eu gosto de Ipad, de 

Toyota, de Samsung, de Nike, gosto em geral expresso por metonímias, o todo pela 

parte, como nos poemas.  

De volta aos modelos de dentro do dispositivo disciplinar, façamos um paralelo 

de como este sistema não produzia os mesmos efeitos bem onde nascera, em Esparta. A 

criança espartana vivia sob o mesmo regime, milimetricamente controlada, seu corpo 

era um corpo em prol da areté guerreira, _ "Em geral, de acordo com a modalidade de 

pensamento dos tempos primitivos, designa por arete (sic) a força e a destreza dos 

guerreiros ou lutadores e, acima de tudo, heroísmo, considerado não no nosso sentido de 

ação moral e separada da força, mas sim intimamente ligado a ela." (JAEGER, 1989, 

p.19). Os monitores decidiam se o futuro soldado avançava nos exercícios propostos e 

ali era resolvida sua posição nas fileiras de combate.  

 

 

 

Ao compararem-na com o estado lastimoso da democracia ática 

degenerada, os filósofos tratadistas foram levados a encarar as 

instituições como invenção consciente de um legislador genial. Na vida 

dos espartanos _ nas suas refeições coletivas e na sua organização 

guerreira, instalada em tendas de campanha, no predomínio da vida 

pública sobre a privada e na estruturação estatal dos jovens de ambos os 

sexos e, finalmente, na rígida separação entre a população agrícola e 

industrial plebéia (sic) e os senhores livres, devotados só aos deveres 

citadinos, à prática guerreira e à caça _ viu-se a realização consciente de 
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um ideal de educação análogo ao que Platão propõe na República. Na 

verdade, Esparta foi, em muitos aspectos, modelo para Platão e outros 

teóricos da educação posteriores a ele, embora neles vivesse um espírito 

completamente novo. (JAEGER, 1989, p.77) 

 

 

 

 

 

Porém, ao mesmo tempo que seu corpo era controlado pela disciplina rígida, era 

compelido também pela educação a participar dos assuntos públicos, os banquetes, de 

certa forma a contrapelo, anulavam a autoridade militar, que era ad hoc, e dali 

esquentavam os debates sobre os rumos da cidade, sobre quais leis deveriam ser 

modificadas ou não, somente assim o disciplinado ganharia o título de cidadão pleno em 

torno dos trinta anos. É também verdade que os lacedemônios não tinham a eloquência 

como virtude, seus argumentos eram curtos, bem sintéticos, em caso de discórdia, a 

eleição seria formulada nos moldes do sim e do não e pronto, assunto encerrado. Nesse 

modelo, a criança tanto aprendia a obediência quanto aprendia a participar diretamente 

nos assuntos públicos, sem que houvesse um fundamento absoluto para a verdade, já 

que o ambiente político e social era polifônico, o que não acontece na Modernidade.  

Neste último período, o dispositivo disciplinar militar ganhou um fundamento 

absoluto, a verdade é absoluta, provinda de uma revelação entregue por um único deus a 

homens iluminados. Tais homens iluminados dirão o que é e o que não é, resta ao fiel 

obedecer ou padecer nos espetáculos de sangue. Esta retórica baseada na fantasia e não 

no fenômeno foi substituída pela retórica tradicionalista, do escolhido direto por deus, 

como os nobres, empurrando mais e mais a retórica do cristianismo helenizado para as 

bordas do sistema, mas logo em seguida foi também substituída pela retórica da 

associação de fenômenos com base na ideia de causa e efeito, ou seja, a ciência 

burguesa quis se valer do mesmo sistema de obediência, ocupando o topo da pirâmide 

do poder simbólico, mas como ocultava as relações materiais de sujeição por trás do 

sistema social, os dissidentes, ao revelar a carga ideológica projetada, quase faz o 

sistema esboroar. Neste ínterim, o capitalismo, que quase veio abaixo com sua 

aparência exposta por dissidentes, por meio da nova tecnologia para a produção de 

imagens em larga escala, imagens eminentemente de mercadoria, ganhou vida nova, 

ganhou fôlego, ganhou vitalidade. A mídia centralizada junto com a centralização da 

riqueza valeu-se do mesmo sistema de obediência produzido e sofisticado pelo 

cristianismo helenizado, a obediência da maioria institucionalizada entronizou o difusor 
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massivo das imagens das mercadorias, fenômeno ao qual denomino entronização da 

mídia central. Uma vez alcançado este feito, o consumismo, mobilizador das estruturas 

desejantes superou, não mais amparado na retórica do medo e da culpa, como no poder 

da igreja, superou ou adiou a derrocada do sistema que dá nome ao trabalho, do sistema 

de mercantilização humana através das imagens.  

De volta ao diagnóstico marxista sobre os sistemas de sujeição no século XIX, 

temos nesse quadro, apenas para relembrar, o conceito de fetiche da mercadoria, 

mascaramento mágico das relações de trabalho espoliado ali envolvidas. Já na 

contemporaneidade, o efeito fetiche fora absurdamente ampliado pelo despejo de 

imagens da mesmas mercadorias, mais ainda, pelo despejo de imagens das imagens da 

mercadoria, como no exemplo do fusca, até ao clímax desse tipo de produção imagética, 

a imagem sem lastro entre representante-representado, como já dizia Flusser (2008, 

p.15) a respeito da imagem técnica. O que outrora era abstração do volume para a 

superfície, hoje é a superfície construída com pontos, cuja manipulação liberta de todo 

lastro significativo, pois alcança o imaginário por outro caminho, com infinitas 

possibilidades para os personagens-mercadoria. A imagem agora está livre para todo 

tipo de mise-en-scène, pode gerar uma narrativa com elementos de arte a fim de 

mobilizar o desejo do espectador, migrando uma relação da ordem basicamente auditiva 

e visual, cinestésica, para a ordem de Eros, tornando-se íntima do espectador tamanho o 

grau de irrealidade, de a-dimensionalidade dela. Isto a capacita a ocupar o posto de 

amante do consumidor, pois é dotada da promessa de posse máxima  com poderes de 

suprir definitivamente a falta de. Promessa sempre frustrada e sempre renovada, chave 

atual para entender a velocidade do sistema de produção, despejo e obsolescência de 

tudo o que é produzido pelo homem. As imagens da mercadoria criaram seu próprio 

fetiche, ocultando a forma sob a qual foram criadas. Sua promessa agora sob o regime 

de Eros se renova uma, duas, mil vezes. Uma vez que são incorporadas ao campo de 

memória e este serve de fonte para a tomada de decisões cotidianas, podemos considerar 

a produção de costumes por meio de artifício, ou seja, flagramos uma fetichização 

também da ética ou esvaziamento do campo ético por meio da familiarização de ações 

simuladas. Se o fenômeno se aprofunda tanto a ponto de se tornar íntimo, então, é um 

fenômeno histórico-social, donde o melhor diagnóstico nos parece o conceito de 

sociedade do espetáculo registrado por Debord (1994, p.14): "O espetáculo não é um 

conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas, mediada por imagens". 

Além disso, não se trata de um contrato horizontal entre partes que despejam imagens 
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umas para as outras, a estrutura difusora fora montada nos períodos pretéritos, no 

formato piramidal. As imagens do espetáculo também não são falsificações do real 

como pretendia a teoria das três realidades de Platão, em que haveria um arquétipo 

alcançado por intuição intelectual. Depois o artesão, por paideia, descobriria a mesma 

imagem por reminiscência para lhe dar corpo, como numa segunda realidade separada 

do arquétipo. Em seguida, o artista por meio de um gesto imitativo da primeira 

alcançaria reproduzir a segunda realidade do artesão, criando uma terceira ordem de 

realidade, a imitação da imitação, o que ele denominou simulacro como no caso da 

pintura, arquitetura, escultura, que seriam cópias ou simulacros de terceira ordem 

quanto ao afastamento da fonte verdadeira. No espetáculo, não se trata desse tipo de 

falseamento.  

As imagens a que nos referimos anteriormente estão mais próximas do conceito 

de simulacro de Baudrillard (1981, p.9), já que fingem entregar aquilo que não têm, 

fingem um final feliz amoroso, fingem uma aventura, fingem a glória esportiva, fingem 

a coragem como no personagem roseano que fecha o corpo e de fato mata o bandido, 

etc. É verdade que o fingidor muitas vezes alcança o mesmo resultado do projeto 

autêntico, mas seu projeto existencial está em risco, pois real e imaginário estão 

embaralhados, a eficácia do projeto existencial passa da probabilidade para a vertigem 

para a loteria. Indo além, simulacros que fingem entregar o que não tem, como nos 

personagens de ficção, morrem antes da entrega, renovando e adiando a expectativa 

para o próximo capítulo, para o próximo evento, para a próxima cena. O novo 

transfigura-se e morre como novidade, ou seja, é consumido como se consome o 

supérfluo, o inútil, o meio para um fim. Ora, a ausência do novo é justamente o tédio, a 

utilidade consumida como simulacro gira o círculo da promessa, nesse ritmo: vazio, 

expectativa, vazio, tédio, nova demanda para o novo, de novo a novidade, mais 

expectativa e assim ad infinitum, por isso mesmo a figura circular, sem fim nem 

começo, apenas movimento.    

Neste caso, somente a conscientização a respeito do fetiche da mercadoria não 

nos imunizaria contra o fetiche dos costumes, isto é, de parte do campo ético esvaziado 

pelo fluxo imagético. Levando-se em conta que nossa capacidade crítica, também 

depende de estímulos exteriores, cujo aparato pedagógico opera sob a influência da 

ideologia infiltrada nos corpos disciplinados, tendo seu efeito alcançado a maioria da 

população, segundo os estudos de Milgram, como bem nos sugeria  o já mencionado 

Foucault. Noutros termos, ainda que exercitemos a crítica da mercadoria, nosso campo 
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de memória não se recuperaria dessa fenda, desse fenômeno esquizo, dessa cisão 

provocada pela onipresença ritmada de imagens técnicas, de imagens-simulacros de 

modos de ver o mundo como espetáculo. Os interesses, a ideologia na frente, que oculta 

a fratura material de uma sociedade abissal, triste, enfastiada, divida em classes, uma 

vez desmascarados não nos imunizaria contra o esvaziamento ético provocado pela 

enxurrada imagética. O problema da emancipação social, desse modo, diferentemente 

do que pensavam os frankfurtianos, ganhou mais complexidade, dada a combinação do 

dispositivo disciplinar, forte condicionante ideológico, com a colonização do campo 

mnemônico individual. A espetacularização referida, resultante da relação entre 

imagens da mercadoria, imagens de imagens de mercadoria como padrão para mensurar 

as relações humanas, acirrou-se quando a tecnologia permitiu ampliar a narratividade do 

alto ao explorar a figura humana em prol do consumo, em favor da narrativa apreendida 

mediada pela mercadoria, alcançando e embaralhando nossas estruturas desejantes. 

Todo o método criativo de Eisenstein sobre a imagem-tempo, também serviu para 

humanizar o que quer que fosse retratado na sequência imagética. A empatia germinal, 

estrutura ontológica da consciência que não nos permite flagrá-la em operação, por isso 

mesmo nos remetendo ao outro como fonte de nós mesmos, serve de isca para conduzir 

atenções, uma vez que o locus do qual elas partem é reverenciado como trono, já que 

dissemina a informação massivamente, a figura humana pode servir de coadjuvante a 

qualquer coisa: uma ideia, um produto, um afeto etc.  

 

 

 

A força do método reside também no fato de que o espectador é 

arrastado para o ato criativo no qual sua individualidade não está 

subordinada à individualidade do outro, mas se manifesta através do 

processo de fusão com a intenção do autor, exatamente como a 

individualidade de um grande ator se funde com a intenção de um 

grande dramaturgo na criação de uma imagem cênica clássica. Na 

realidade, todo espectador, de acordo com sua individualidade, a seu 

próprio modo, e a partir de sua própria experiência _ a partir das 

entranhas de sua fantasia, a partir da urdidura e trama de suas 

associações, todas condicionadas pelas premissas de seu caráter,  hábitos 

e condição social, _ cria uma imagem de acordo com a orientação 

plástica sugerida pelo autor (...)" (EISENSTEIN, 2002, P.29)  
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Valendo-se da empatia germinal, associando-a ao mise-en-scène com máxima 

narratividade, graças à migração das técnicas do cinema para a publicidade, o capital 

tornou-se íntimo, ou seja, penetrou de vez, sem pretender ser determinante, mas forte 

condicionante, como aludido por Eisenstein, o campo de memória dos indivíduos, fonte 

básica para a consecução de nosso projeto existencial. Consequentemente, a sociedade 

outrora espetacular, ganha ares de espetacular-esquizo, em que a ideologia alcança, 

além da domesticação dos corpos, perpassar a própria intimidade máxima dos sujeitos, 

seu projeto existencial, esvaziado, embaralhado, revirado, isto é, majoritariamente 

abstraído. Disso decorre o quadro geral, embora a ideologia dentro do sistema descrito 

não seja hegemônica, como um líquido a ocupar a totalidade do volume do recipiente. 

As próprias estruturas da consciência não permitem esta totalização, já que nosso ponto 

de partida para a apreensão do real é uma particularidade. Porém, com esse forte 

condicionante em ação, alcançando a maioria como demonstrado através do conceito de 

comportamento de massa, os atos regulares dentro desse sistema denotam de fato uma 

sociedade esquizo-espetacular para o consumo, não como queriam os frankfurtianos, 

capaz de substituir o individual pelo estereotipado, porque a reserva dissidente é tão 

presente quanto a imagem da mercadoria, é ela que move o novo que alimenta o 

mercado, mesmo das bordas do sistema, por isso o sistema de dominação é sempre 

desconfiado e vigilante, sempre se alimentando dos dissidentes, com a devida cautela e 

vigilância. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

Conclusão 

 

 

 

O processo de centralização midiática deu-se com o fim do mundo antigo, que 

era uma sociedade eminentemente polifônica. A polifonia resultava da licença para 

qualquer cidadão grego participar ativamente dos assuntos da cidade, com exceções, 

como já sabemos. A qualquer momento o cidadão poderia propor um debate acerca dos 

rumos da cidade. A partir da sustentação oral, seu desejo poderia se formalizar em 

proposta de lei e esta lei seria votada diretamente, rito semelhante aos modernos 
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referendo e plebiscito: pedras brancas diziam sim, pedras negras diziam não. A decisão 

era anunciada e os rumos da cidade eram modificados, a qualquer instante as bases 

sociais poderiam ser alteradas: direito de propriedade, religião, serviço militar ou status 

da mulher; o mesmo para a esfera cultural: teatro, poesia, pintura. A sociedade era 

eminentemente e atipicamente representada, porém instável, já que o surgimento de 

facções em razão do conflito de interesses é inevitável em qualquer democracia com 

variedade de costumes. 

Com o fim do mundo antigo, com a queda de Roma, onde já havia um processo 

de mediação da vontade através dos advogados, temos o início das sociedades 

primordialmente monofônicas, nas quais a estrutura básica assentava-se em valores 

supostamente eternos, consolidados sobre a metafísica de um único deus atemporal e 

universal, portanto inquestionável, sob pena de morte em caso contrário. Podia-se 

duvidar na periferia do sistema, mas abertamente não. A medicina de Paracelso era o 

exemplo. Se duvidasse de algo mesmo banal: pena de degredo, tortura ou morte sob 

acusação de feitiçaria. A elite que ocupava o poder nesse novo modelo monofônico 

enlaçava seus valores a valores atemporais, o mundo era imagem da inteligência divina, 

todos com um lugar fixo neste mundo.  

Com o fim da polifonia antiga o pensamento crítico foi o enxotado para as 

bordas do sistema político e consequentemente da cultura. O sistema, portanto, tornou-

se dogmático, atemporal e dominado por um pequeno círculo intermediário se 

comparado ao restante da população submetida a um corpo de leis comum. Dali para 

frente, a monofonia mina a força dos diálogos, destrói a capacidade prolífica do diálogo, 

toda interlocução é transformada numa disputatio entre duas prédicas, um combate 

simbólico entre dois sermões, mais ainda, levando ao extremo, um parlatório entre dois 

surdos. Mesmo nos casos em que tentaram modificar radicalmente a estrutura pela via 

revolucionária não devolveram a polifonia ao sistema, muito pelo contrário, não raro, 

usufruíram de uma estrutura enformada desde o início do período medieval. A 

Revolução Russa é exemplar, após seu desenlace o particular não mais detinha o meio 

de produção, o que dava características revolucionárias nos termos de Marx, todavia, o 

que se viu foi uma elite burocrática controlando a produção com base em cálculos 

definidos por ela própria, em que a disparidade do poder aquisitivo entre quem ganhava 

menos e quem ganhava mais numa empresa estatal soviética era maior do que nos 
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capitalista, ou seja, a base monofônica mencionada não foi modificada, a voz do 

partido era a voz oficial e dominante em que o Estado detinha até mesmo o monopólio 

formal da propaganda. O cidadão, em termos de comunicação e sujeição, mais uma vez 

viu-se em pé de desigualdade em relação à elite dominante. 

Isso nos impele inferir que a manutenção elitizada do corpo político não advém 

da indústria cultural, como defendiam os frankfurtianos, já que a monofonia iniciou-se 

historicamente bem antes. A indústria cultural, entendida como o uso das tecnologias 

num esforço conjunto para colonizar o imaginário da maioria em prol da classe 

dominante, detentora de capital, não é a fonte primária da sujeição. Não foi ao longo das 

substituições ou revoluções burguesas que se criaram as bases para as sociedades 

monofônicas de hoje, foi na transformação do período antigo para o medieval que isso 

se deu. 

Retomando brevemente, da passagem dos estados modernos à consolidação das 

sociedades industriais, na figura do Estado Burguês, o pensamento crítico marxista 

assumiu o papel central como instrumento de crítica, impulsionado, não só pela 

miserabilidade do período pré-industrial, como também pela quebra das bolsas de 

valores na década de 30. Neste período, a fé em que o mercado seria um bom regulador 

social restou abalada. Marx atacava principalmente o afastamento do trabalhador dos 

instrumentos de produção, quadro em que este só contava com sua força de trabalho, 

força que assumiria dali por diante o status de mercadoria. Grosso modo, na passagem 

do século XVII ao XVIII, a empresa, portanto, se separa da família, o dono do 

instrumento de produção passa a ser o empresário contratante, logo um particular, e 

surge a divisão técnica do trabalho, junto com o crescente acúmulo de capital. Já no 

século XX, uma das encarnações da possibilidade de devolução dos instrumentos de 

produção aos trabalhadores foi a experiência revolucionária soviética. No entanto, com 

o passar dos anos, bem poucas mudanças foram percebidas. Se a promessa 

revolucionária era devolver os meios de produção a quem lhe pertencia por direito, 

falhou, porque a diferença entre o capitalismo estadunidense e o estatismo soviético não 

representou um ganho significativo em termos de emancipação. Neste último, o 

instrumento de produção também continuou afastado do trabalhador, retido nas mãos do 

Estado, que controlava a economia por meio da agência de planejamento e mantinha o 

controle do trabalhador por meio do salário. O almejado fim da alienação, ao que tudo 
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 Resultado da análise político econômica de Raymond Aron em 18 Lições sobre a Sociedade 

Industrial. 
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indicava, não ocorrera, já que a dinâmica entre a produção de valor por meio do 

trabalho gasto e o menor pagamento em relação ao valor produzido era a mesma em 

ambas as economias, o destino da mais valia ou era um particular, ou era o Estado, nada 

muito distinto um do outro. Mais ainda, com o vazamento das notícias sobre o horror 

nos bastidores da ditadura stalinista houve um momento na história do pensamento em 

que seu principal instrumento de crítica também foi colocado sob suspeita.  

Diante desse panorama, em que várias correntes tentam reeditar o marxismo, 

Michel Foucault, nosso terceiro eixo teórico logo após ceticismo e existencialismo, 

propõe criar uma ciência humana que refaça sua base, que permita entender o poder 

partindo diretamente da fonte. Ele faz seu recorte epistemológico, fixa o homem como 

alvo do conhecimento e coloca entre parênteses os principais universais já desgastados: 

Estado, Ideologia, Fim da História, Homem, Luta de Classe e Verdade; e concentra-se 

no homem corpóreo, não o polo dialético formal como no hegelianismo de Marx, 

concentra-se no existente, não no trabalhador em geral. Com isso ele consegue 

descrever as forças que incidem sobre a materialidade do corpo, junto com os discursos 

que pretendem justificar a prática incidente neste mesmo corpo. Emprega-se o plural de 

discurso uma vez que o conceito de verdade universal foi posto entre parênteses, seu 

método não pretendia revelar a verdade do poder, mas as verdades em funcionamento 

nesse microssistema. Foucault, assim, consegue elaborar tanto uma genealogia do poder 

quanto uma genealogia do saber, tal como nosso trabalho propôs, uma genealogia dos 

sistemas de sujeição. Com isso, consegue expor as práticas de poder que incidem no 

corpo tanto quanto os discursos que surgem para justificá-las partir dos séculos XVII e 

XVIII. 

Dessa forma revela-se a contraposição necessária entre poder simbólico e 

dispositivo disciplinar, não uma contraposição excludente, pois muitas vezes há uma 

complementaridade entre eles. Em  nosso estudo, realocamos a origem disciplinar para 

as operações militares coordenadas formadas em acampamentos-escolas, em todo caso, 

a médio prazo, percebe-se que o acirramento do dispositivo, direta ou indiretamente, ao 

gerar excedente e propor outra forma de comando, acaba por enfraquecer as estruturas 

do próprio poder soberano, já que os indivíduos entre quatro paredes passam a se 

submeter muito mais ao dispositivo disciplinar, mais igualitário, mais compreensível, do 

que ao poder soberano, aleatório, como no caso dos monges mendicantes. Paralelamente 

a isto, fora dos muros, temos a entrada das relações mercantis no centro social. O poder 

disciplinar a pouco e pouco sai da lateralidade, traz inovações tanto políticas quanto 
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econômicas, e ocupa de vez o centro social, e passa a caracterizar o século XIX em 

diante 

Façamos a medida dessa força de adestramento, como registrada nos primórdios 

dos dispositivos disciplinares, vejamos o rigor no cálculo da administração dos corpos 

dos estudantes em função do relógio, modelo dos conventos que serviu para a 

construção dos atuais colégios:  

 

 

 

À última pancada do relógio, um aluno baterá o sino, e ao 

primeiro toque, todos os alunos se porão de joelhos, com os braços 

cruzados e os olhos baixos. Terminada a oração, o professor dará um 

sinal para os alunos se levantarem, um segundo para saudarem Cristo, e 

o terceiro para se sentarem. (...) No século XIX, serão propostos para a 

escola mútua horários como o seguinte: 8:45 entrada do monitor; 8:52 

chamada do monitor; 8:56 entrada das crianças e oração, 9h entrada 

nos bancos; 9:04 primeira lousa; 9:08 fim do ditado; 9:12 segunda lousa, 

etc. (FOUCAULT, 1996, p. 137) 

 

 

 

O rigor é inumano, os corpos são milimetricamente controlados e justamente na 

fase inicial da formação tanto física, quanto intelectual, já que o estabelecimento fora 

desenhado para a educação das crianças. Nada escapava à vigilância, tudo era 

controlado, da higiene das unhas aos cabelos, do asseio da roupa ao 'correto' 

vocabulário, tudo, tudo era, ao menos em tese, controlado por esse novo poder. O 

emblema dessa vigilância é a torre de controle desenhada por Jeremy Bentham em 

1791, dentro da estrutura denominada panopticon, o olhar que tudo atravessa: uma torre 

de onde tudo seria visto, mas que não permitia que de fora fosse avistada, nem permitia 

que se soubesse com certeza ocupada por alguém, porque nessa estrutura arquitetônica, 

o importante era forçar o interno a se sentir plenamente vigiado. No caso das escolas, 

assunto que mais nos interessa, a presença física da torre tornou-se dispensável, porque, 

para a vigilância, desenvolveu-se todo um aparato em forma de relatórios e boletins, a 

partir do qual a história do indivíduo era minuciosamente descrita.  

Provavelmente na Europa, esse dispositivo tenha se arrefecido, dando uma nova 

feição ao modelo social, no entanto, este aparato é, grosso modo, o mesmo empregado 

nas escolas brasileiras de hoje. Ela é a grande responsável pela falta de autonomia de 

pensamento da camada média da população, justamente a camada a partir da qual as 
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informações irradiam para constituir valores coletivos. A escola, desde a infância, 

escolhe sua roupa, seu horário de entrada, o local por onde se deve circular, o conteúdo 

que deverá ser aprendido, seus hábitos de higiene, sua conduta sexual, a etiqueta, a hora 

de falar, o vocabulário empregado na comunicação, na avaliação etc. Tudo é relatado, 

minuciosamente anotado e qualquer desvio é passível de punição, além de que seu 

registro é usado como moeda de troca por postos dentro da hierarquia por qualquer 

indivíduo em posição acima da sua dentro desse sistema. Ao fim do período de 

aprendizagem, após a domesticação na fase infantil, o adulto adquire um tipo de 

conhecimento para vendê-lo no mercado de trabalho: espaço público não 

institucionalizado, no qual tudo é visto como mercadoria, inclusive e principalmente a 

mão de obra a ser contratada pelo empresário particular ou pelo Estado, como já 

anotado. Ali se gera obediência, ali está a morte do diálogo capaz de instaurar 

mudanças, ali está a morte da polifonia, ali está a força do sermão em detrimento da 

conversa, ali está a idolatria da pirâmide monofônica. 

Caso concordemos que o dispositivo disciplinar é um forte condicionante do 

pensamento, mas não determina completamente o que os indivíduos pensam: quais os 

valores adotados para a vida, qual o melhor modo de viver, qual a melhor forma de 

governo etc. deduzimos que mesmo o mais milimetricamente calculado dispositivo 

disciplinar, construído para gerar corpos e mentes dóceis ao sistema, deixa escapar uma 

margem de liberdade para que o próprio indivíduo, sem ser punido pelo sistema, faça 

suas próprias escolhas. Isto nos põe de acordo com o conceito sartriano de consciência, 

segundo o qual nascemos com uma consciência livre de conteúdos previamente 

determinados, aconteça o que acontecer, nossa vontade subsiste livre, mesmo que 

estejamos milimetricamente condicionados pelo poder disciplinar, que nos abraça desde 

a infância, das escolas ao ambiente de trabalho. 

Dessa forma, abstraímos três comportamentos que servirão de modelo para 

compreender a sociedade ocidental. Não determinados pelo sistema, mas fortemente 

condicionados por ele. Eles são: o comportamento de massa, o comportamento de 

massa discordante e o comportamento dissidente. Empregamos abstrações como o 

conceito de massa para a tipificação de comportamentos e também conceitos universais 

sem a pretensão dogmática usual, já que assumimos uma postura cética já no trabalho 

anterior. De volta à escola, nela temos a concentração de crianças ontologicamente 

livres, espalhadas racionalmente tanto no espaço quanto no tempo, e a elas são passados 

conteúdos a serem assimilados e, no caso de não assimilação, são previstas punições, 
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deixa-se claro que "fracassando" não avançarão na escala do sistema, sendo 

publicamente vexadas por isso mesmo. Feito dessa forma, a criança nota no emaranhado 

disciplinar a multifariedade de conteúdos e valores, as divergências se exasperam, ainda 

mais quando são transmitidos valores e crenças: posição relativa à economia, à política, 

à religião e aos costumes. A cada rodízio do corpo da autoridade, novos conteúdos são 

introduzidos, novas certezas são difundidas, novos valores são oferecidos e novos 

métodos são introduzidos, nem sempre condizentes uns com os outros.  

A partir dessa dinâmica de discursos pretendentes à verdade, os 

institucionalizados adquirem um dos três comportamentos mencionados. O primeiro 

comportamento, o comportamento de massa, traduz-se pela aceitação de que existe 

mesmo uma e única verdade e que esta verdade provém de uma autoridade, crê-se em 

uma verdade, seja ela qual for, proveniente do enunciador mais próximo no momento, 

mais em contato com o corpo do aluno, àquele a quem se deve obediência. Esse tipo 

assimilador inconteste reconhece-se na figura do "caxias", do CDF, aquele que absorve 

qualquer informação com um mínimo de crítica, desde que a informação seja 

proveniente de uma autoridade reconhecida pelo sistema, cuja obediência lhe trará o 

conforto de prosseguir rápido e racionalmente na escala do micropoder. Nosso conceito 

não acata, mas tangencia o conceito de massa de tradição marxista, segundo o qual a 

massa seria formada por pessoas de fora da composição básica econômica, não 

incluídas no proletariado, nem na burguesia e que poderiam ser utilizadas por qualquer 

poder que alcançasse manipulá-las ou enformá-las. No nosso caso, massa se aproxima 

mais de seu contexto original, de seu caráter moldável, ou seja, mais próximo do 

conceito de matéria (hylé) em Aristóteles, em que algo ainda disforme (massa ou 

matéria), mas que não deixa de existir, é capaz de ganhar feições (forma, eidos) através 

de uma influência externa, força responsável por sua aparência, por exemplo, o 

mármore como matéria da escultura. Comportamento de massa é então aquele 

comportamento em que as estruturas psíquicas aceitam a influência de fatores externos, 

é um comportamento, portanto, um conceito mais psicológico do que sociológico, de 

baixíssima autonomia. Por exemplo, um indivíduo que adotou a saúde como valor, 

diante da consciência de fome, em vez de concretizar seu projeto existencial com um 

frango grelhado com salada, almoça um saquinho de batatas fritas abarrotado de sal e 

gordura insaturada da PEPSICO. Obviamente que um mesmo indivíduo pode apresentar 

ao longo do dia mais de uma característica: saio de casa para comprar a nova tradução 

de Cioran  (comportamento de alta autonomia, já que Cioran não é um autor tão rentável 
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quanto os autores bestsellers), mas antes paro para comer no McDonald 

(comportamento de baixa autonomia, no qual há o conflito entre saúde e a bomba 

calórica conhecida por fast food. Noutro contexto, o comportamento de massa tem 

amparo legal em nosso ordenamento, por exemplo: uma repartição pega fogo, os 

funcionários correm em disparada e alguém pisoteia outro causando a morte, o agente 

não é culpável dado seu comportamento de massa, que é, nesse caso, uma excludente de 

antijuridicidade . Já no crime de rixa , só o comportamento de massa já inclui o agente 

no crime, mesmo que ele não tenha participação direta nas agressões. Em suma, a 

classificação serve apenas para identificar regularidades, nada mais. 

O segundo comportamento típico é o comportamento de massa discordante, no 

qual o institucionalizado passa a desconfiar dos conteúdos despejados, da veracidade ou 

da uniformidade desses conteúdos e, consequentemente, passa a desconfiar da 

autoridade disciplinar. Ele adota, então, sem criar um confronto direto com ela, um 

comportamento cínico em relação ao sistema. Geralmente esses indivíduos 

complementam sua formação por fora do sistema sem comprometer o desempenho 

quando sob o domínio disciplinar. Geralmente apresentam bom rendimento sob esse 

regime, não denotam vontade de mudá-lo e desenvolvem certo senso crítico íntimo, 

discreto. Frequentam bibliotecas, salas de cinema fora do circuito comercial e mantêm o 

hábito de discutir assuntos diversos entre grupos com a mesma bagagem de informação. 

É um comportamento de média autonomia. Por último temos o comportamento 

dissidente, indivíduos que perdem totalmente a crença de que haja uma única verdade e 

que esta seja proveniente de tal estrutura, com isso ignoram completamente os 

conteúdos propostos. Na prática há inúmeros comportamentos derivados dessa 

descrença: após percorrer longa lista, eles vão basicamente da delinquência ao 

autodidatismo, grosso modo, assemelham-se em alguma medida aos indivíduos não 

institucionalizados. 

Desse modo, registramos o estrago que o poder disciplinar causa na forma de 

pensar dos indivíduos quando eles transpõem os muros das instituições e caem no 

espaço público, que hoje é um ambiente de mercado, muito diferente do espaço público 

grego, no qual a educação se dava por tutela. Na Grécia Antiga, a família escolhia um 

instrutor dentre os mais variados grupos de pensamento e este ensinava ao aluno a 

defender seu ponto de vista ante seus conterrâneos na praça do mercado. Neste espaço, 

em que a mera opinião (doxa) não convencia mais seus ouvintes, a defesa do ponto de 

vista passou a se encaixar em basicamente três modelos de discurso racionalmente 
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organizado. O primeiro deles, a retórica, é um discurso no qual o orador manipulava as 

emoções dos ouvintes a fim de convencê-los do que quer que fosse em seu proveito. O 

segundo discurso era denominado discurso filosófico, quando o orador se mostrava 

comprometido com o que dizia. O terceiro deles, uma variação do discurso filosófico, 

era o sofístico, quando o orador articulava a ideia em prol do interesse de terceiros, 

geralmente sem um interesse direto no tema, já que era pago pelo serviço, sendo o 

discurso jurídico uma de suas modalidades. O sucesso do orador no convencimento de 

seus pares poderia transformar-se em lei, garantindo com isso honrarias e respeito do 

público. Não é obviamente o que acontece hoje. No ocidente, o espaço público atual não 

é político, é um ambiente com base na propriedade privada dos meios de produção e 

regido por leis de mercado; portanto, é um espaço predominantemente econômico. O 

ponto de vista dos indivíduos neste novo espaço histórico pouco ou quase nada altera o 

cenário político total. Diante disso, nos deparamos com o seguinte fenômeno: o 

indivíduo institucionalizado, que adquire o comportamento de massa intramuros, sai 

desse ambiente fechado, organizado em torno da palestra vertical, não no diálogo 

horizontal, e carrega consigo o seguinte hábito intelectual: a verdade que diz respeito à 

técnica adquirida na instituição, que ele vende no mercado, permanece na posse das 

autoridades do sistema disciplinar, fato que o força a, de vez em quando, retornar ao 

sistema para atualizar seu conhecimento _ um dentista que volta à faculdade para 

aprender a fazer uso do laser. No que tange aos assuntos, digamos assim, fora de sua 

área de excelência, por exemplo, se ao fim do ciclo escolar o sujeito tornou-se médico, 

tudo o que não é medicina lhe causa vertigem, porque o aparato de onde saiu nunca 

pretendeu ensiná-lo a pensar com autonomia, com virilidade, com criatividade, tal como 

ocorria entre os gregos, preparados para o diálogo público, para se posicionar conforme 

a vontade. Acometido por essa náusea gerada a partir da falta de sentido dado aos 

conteúdos aprendidos e adestrado na certeza de que existe uma verdade e que ela 

provém de uma autoridade, quando se encontram no espaço extramuros, esses 

indivíduos transferem essa autoridade à entidade que se impõe pela quantidade, 

transferem autoridade ou colocam num trono a entidade capaz de difundir informação 

em grandes quantidades. Ela ganha para esse grupo a aura de autoridade, porque veem 

nela a capacidade de ligar  o maior número de indivíduos através de temas comuns: 

futebol, clima, trânsito, compras, produtos lançados, assassinato do protagonista da 

telenovela, a estrela de cinema, a banda de rock etc. O hábito mental adquirido entre as 

malhas do poder disciplinar se mostra desta maneira para este indivíduo: 'há uma 
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verdade, ela provém de uma autoridade, na minha área técnica já tenho meus mestres, 

fora dela o que é importante é anunciado pela mídia centralizada pelo dinheiro; o que 

não foi anunciado pela mídia, não é importante de fato'. Este fenômeno é o que dá nome 

ao efeito _ entronização da mídia, ou seja, um comportamento gregário, fortemente 

influenciável, moldável, daí o nome massa, e adquirido sob o regime disciplinar capaz 

de fazer com que indivíduos ontologicamente livres coloquem a mídia no trono, dada 

sua capacidade de espalhar a informação em quantidade. A entronização assegura à 

mídia do capital o status que na Grécia Antiga cabia aos grandes oradores. O que é mais 

grave é que o status concedido de grande orador público não se dá por seus méritos 

qualitativos, mas por seu mérito quantitativo. Sendo assim, podemos dizer que o perfil 

da maioria dos indivíduos institucionalizados, a maioria daqueles que passam pela 

escola, tem por autoridade o difusor, que por seu turno tem como papel principal a 

publicidade, que é da ordem econômica. A publicidade é o motor do negócio, sem a 

qual não sobreviveria, é um balanço comercial como outro qualquer, cujo fim é o lucro.  

O quadro social se agrava no espaço público neoliberal, onde os denominados 

direitos sociais, que amparavam o direito à renda, praticamente foram dizimados. Neste 

ambiente, o indivíduo que adquire o comportamento de massa na escola está sempre 

ansioso, com medo de perder sua renda, fracassar na venda de sua força de trabalho ou 

na administração de seu capital, e tendo como autoridade para os assuntos fora de sua 

área técnica o difusor hierarquizado, que hoje opera como publicidade. O resultado 

disso é a explosão consumista, com a combinação do poder disciplinar, que prepara 

indivíduos incapazes de criticar radicalmente o conteúdo daquilo que é veiculado, por 

isso está sempre seguindo modas, nem sempre conformes a seus valores, já que seus 

desejos ganham forma a partir da influência imagética exterior: se pertence à camada 

mais pobre, deve se esforçar ao máximo para ter a aparência do mais rico; se a mídia 

propaga a importância de ser "zen", ele se matricula na aula de ioga; se o importante é 

ser forte e bronzeado, ele se matricula na academia, gasta mais dinheiro nos spas e 

compra toda uma linha de produtos esportivos, preferencialmente da marca mais forte 

do mercado, já que para este tipo o importante é seguir a autoridade e tudo o que é 

muito ganha ares de superioridade. Tal fenômeno é que despertou precocemente a 

atenção de Debord, em que os indivíduos seguem o fluxo das imagens das mercadorias 

e não o contrário, exacerbando o efeito de alienação. 

Por decorrência, não sabemos ainda todos os desdobramento dessa 

funcionalidade, embora seja possível avaliar algumas anomalias como o neototemismo 
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mercantil. Totem é um objeto com certa visibilidade eleito na origem para pautar 

condutas para um determinado grupo de pessoas, geralmente parentes próximos, 

conforme mencionado por Freud, dentro de um mesmo clã. Eram os totens os objetos 

responsáveis por manter no imaginário do grupo os tabus: não ter filhos com pessoas 

mais velhas, não manter relações sexuais entre consanguíneos, não gerar filhos sem 

passar pelo ritual do grupo etc. O que observamos hoje, principalmente nas décadas 

posteriores à Perestroika, em que dois modelos econômicos disputavam o topo do 

difusor de imagens, com isso o imaginário popular: economia controlada à distância e 

economia controlada de perto. Com o fim do ideário soviético a emancipação trabalhista 

foi posta de lado e um disputa pelo imaginário coletivo começou: todo tipo de 

misticismo veio à tona e as empresas perceberam isto. Neste período, houve um refluxo 

dessa espécie da paganismo totêmico, bem próximo do capitalismo descrito por 

Benjamin, sem dogmas, cultual. A partir da década de 80, 90 assistimos ao 

rebaixamento do status das fábricas já que as empresas não viam mais tanta vantagem 

na oferta de produtos, passaram a disputar o imaginário popular no vácuo deixado pelo 

ideal de emancipação trabalhista. As empresas, assim, passaram a disputar a poupança 

do trabalhador não mais oferecendo produtos, mas novos totens para que estes se os 

orientassem socialmente. Daqui surgiram o modo de vida Nike, o espírito Tommy 

Hilfiger, o espírito noturno London Fog, o descolado All Star, os applemaníacos, 

crianças Disney, adolescentes Mac, geração Coca-cola, nerds Microsoft etc. Não mais 

produtos, mas símbolos com pretensões de ligar (re-ligare, religião) grupos  e ditar 

comportamentos, tal como nos antigos totens. O que vemos hoje é uma espécie de 

paganismo superficial, superficial sem levarmos em conta os casos mais severos, p.ex., 

há escolas na Alemanha que seu filho pode ser espancado se usar um tênis Nike ou Le 

Coq, já que é um lugar "dominado" por Adidas, na periferia de LA há também todo um 

código de conduta baseado em cores e marcas permitidas. A nova tendência é a 

tribalização em torno desses totens: Nike Town, Condomínio Disney, Coca-cola, Mc 

Donald, etc. Com o depuro da tecnologia, a empatia germinal como isca, a colonização 

do campo de memória através de fluxo onipresente das imagens, as imagens sem lastro 

com o representado, o método do cinema de Eiseinstein pode animar (no sentido da 

metempsicose), isto é, dar alma ao bem de consumo, transfigurar sua relação de 

utilidade para uma relação de Eros. Este é um fenômeno típico do período pós-

perestroika. 
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Disso decorre o quadro geral consumista, embora a ideologia dentro do sistema 

descrito não seja hegemônica, como um metal fundido a ocupar a totalidade do volume 

do recipiente, pois as estruturas da consciência não permitem esta totalização,  já que 

nosso ponto de partida para a apreensão do real é o ponto de vista, uma particularidade 

orgânica, o corpo está sempre presente, nenhum delírio coletivo alcança enganar parcela 

significativa a ponto de esconder a dor do corpo, os dissidentes também aprenderam a 

gritar mais alto. Porém, todos esses fatores combinados: monofonia, obediência 

epidêmica, tecnologia de escalonamento e vigilância, domínio material, tecnologia na 

animação de imagens, entronização da mídia centralizada, com esse forte condicionante 

em ação, alcançando não a todos, mas a maioria como demonstrado através do conceito 

de comportamento de massa, os atos regulares dentro desse sistema denotam de fato 

uma sociedade esquizo-espetacular para o consumo. De fato, o campo de memória do 

consumidor está fraturado pelo simulacro, de enfiada trincando o campo dos costumes, 

o campo ético, pois a narrativa da mercadoria se acomoda mansamente até os capilares. 

Tal quadro, porém, não satisfaz o gosto dos frankfurtianos, em que o dínamo capitalista 

alcança substituir o individual pelo estereotipado, alcança o sequestro hegemônico da 

opinião pública. Nada disso, a reserva dissidente das bordas é tão presente quanto a 

imagem da mercadoria, é ela que move o novo que alimenta o mercado, mesmo das 

bordas, por isso o arranjo da dominação é sempre desconfiado e vigilante, sempre se 

alimentando dos dissidentes, com a devida cautela e vigilância. O sistema mantém seu 

fator de morte, sua doença congênita, o herege contemporâneo. Noutros termos, é o 

dissidente quem de fato remoça o destino fatal de Dorian Gray e o alimenta, mas com 

pequenas poções envenenadas. 
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