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"O importante é o ser e não o vir a ser [...] Ao 

findar o esforço para vir-a-ser, surge a plenitude 

do ser, que não é estático; não se trata de 

aceitação; o vir-a-ser depende do tempo e do 

espaço. O esforço deve cessar; disso nasce o 

ser que transcende os limites da moral e da 

virtude social, e abala os alicerces da sociedade. 

Esta maneira de ser é a própria vida, não mero 

padrão social. Lá, onde existe vida, não existe 

perfeição; a perfeição é uma idéia, uma palavra; 

o próprio ato de viver e existir transcende toda 

forma de pensamento e surge do aniquilamento 

da palavra, do modelo, do padrão." 

 

(KRISHNAMURTI, 2004, p. 62) 



RESUMO 

A pesquisa acadêmica que dá suporte a esta Dissertação tem como objetivo geral 

examinar, no contexto da sociedade contemporânea, o modo pelo qual se dá a atuação 

do discurso desenvolvimentista sobre a vida dos indivíduos, ao se relacionar com o poder, 

considerado em suas diversas expressões. Nesse azo, utiliza-se a metodologia de 

pesquisa bibliográfica como via tanto de captura como também de exame da realidade 

sob enfoque. O empenho justifica-se na percepção de que os debates que hodiernamente 

circundam a questão do desenvolvimento se limitam a uma pequena parcela de toda a 

problemática que, de fato, sucede ao tema. Projetando-se além desse limiar, o estudo 

revela que no discurso desenvolvimentista está impregnado muito mais que sua 

literalidade se propõe a revelar. Torna-se claro que sua relação com os mecanismos de 

poder lhe é cara e intrínseca e, sobretudo, que os efeitos dessa interação sobre a vida 

dos indivíduos vão muito além daqueles que o senso comum aceita como tais. Nas 

diversas interações que estabelece com o poder no contexto da sociedade 

contemporânea, o discurso desenvolvimentista transparece que dele é beneficiário e 

condicionador, mas também produto, parte e instrumento, razão pela qual pode ser 

compreendido, na perspectiva foucaultiana, como um verdadeiro dispositivo de poder. No 

que concerne às repercussões dessa conjugação, constata-se que elas não se restringem 

à melhoria da vida dos indivíduos por ela alcançados. Em verdade, descortina-se pelo 

exame empreendido a responsabilidade da associação destacada em conjunturas que 

condicionam, limitam, desconstroem e ameaçam a vida daqueles que seriam seus 

principais beneficiários. 

Palavras-chave: Desenvolvimento. Poder. Discurso. Indivíduo. Sociedade. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The academic research that supports this Thesis has as general objective to examine, in 

the context of contemporary society, the way in which the developmental speech takes 

place on the life of the individuals, when dealing with the power, considered in its diverse 

expressions . In this context, the methodology of bibliographical research is used as a way 

of both capture and examining the reality under focus. The effort is justified in the 

perception that the debates that nowadays surround the issue of development are limited 

to a small part of all the problematic that, in fact, happens to the subject. Projecting 

beyond this threshold, the study reveals that in the developmental speech it is 

impregnated much more that its literalness proposes to reveal. It becomes clear that its 

relation to the mechanisms of power is expensive and intrinsic to it, and above all that the 

effects of this interaction on the life of individuals go far beyond those that common sense 

accepts as such. In the various interactions it establishes with power in the context of 

contemporary society, the developmentalist speech shows that it is a beneficiary and 

conditioner, but also a product, part and instrument, reason for which it can be understood, 

in foucauldian perspective, as a true power device . As far as the repercussions of this 

conjugation are concerned, they are not restricted to the improvement of the life of the 

individuals that it reaches. In fact, the responsibility of the association is highlighted by the 

examination carried out in conjunctures that condition, limit, deconstruct and threaten the 

lives of those who would be its main beneficiaries.  

Keywords: Development. Power. Speech. Individual. Society. 
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1 INTRODUÇÃO 

Como ser primeiramente biológico, o homem se revela ao seus pares 

como existência social por meio da linguagem. Esta que, para além de se 

estabelecer como mero instrumento de comunicação intraespécie, outorgou ao ser 

humano moderno não só a capacidade de falar de si, como também de se reportar a 

coisas que não existem materialmente. 

Com amparo nessas características próprias da linguagem humana, tanto 

o homem se constrói enquanto indivíduo, como são produzidas as mais variadas 

realidades imaginadas. Por sua vez, em complemento aos elementos que já existem 

na natureza, essas formulações compõem os espaços nos quais estes indivíduos 

desenvolvem suas vidas, inclusive as condicionando, não obstante a imaterialidade 

que ostentam. 

Desde tal perspectiva, torna-se mais fácil aceitar a ideia de que a 

sociedade tem no ser humano o seu objeto maior. Não existindo materialmente, ela 

encontra sua razão de ser naquilo que nela há de real: o homem.  

Nesse contexto, e também como fruto da capacidade ficcional do ser 

humano, o discurso desenvolvimentista foi estabelecido sob o formato dessa 

espécie de preocupação reflexiva do ser humano com ele mesmo. 

Hoje, o desenvolvimento ocupa espaço nos mais variados debates, sejam 

eles sociais, políticos ou mesmo acadêmicos. No modo como é conhecido hoje, no 

entanto, ele só passou a fazer parte da realidade mundial há pouquíssimo tempo. 

Em verdade, o desenvolvimento, como fim perseguido mediante um dado 

conjunto de práticas e projetos ordenados, originou-se no período imediatamente 

após a Segunda Guerra Mundial, caracterizado pela tensão política, ideológica e 

econômica entre os blocos capitalistas e socialistas: a Guerra Fria. 

Os Estados Unidos da América, que emergiam, naquele contexto, como a 

grande potência econômica, tinham como uma de suas principais preocupações a 

adoção de medidas voltadas à manutenção de seu desempenho econômico. 

Em paralelo – e em uma direção completamente oposta – a União 

Soviética expandia suas áreas de influência por meio do aumento das áreas 

correspondentes às economias socialistas naquele mesmo período, o que 
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ameaçava os planos de hegemonia política e econômica estadunidenses, 

diretamente dependentes da consolidação do capitalismo como ordem econômica 

mundial. 

Foi dentro desse cenário que o termo subdesenvolvimento foi empregado 

pela primeira vez em um discurso de grande alcance, em alusão a áreas 

economicamente atrasadas. Esse evento simbólico inaugurou a clara noção de 

polarização, entre uma condição a ser superada e outra a ser perseguida, 

implementando, com efeito, mais do que um projeto de desenvolvimento, uma 

ideologia desenvolvimentista. 

Menos de um século depois desse evento, as diversas mudanças 

observadas nas concepções do desenvolvimento parecem não só fitar as alterações 

da conjuntura global, mas também redirecionar os comportamentos que lhe são 

condicionados a novos rumos. 

A diversidade de proposições em torno deste único conceito, não 

obstante fomente discussões, inclusive acadêmicas, sobre o tema, mais parece 

colaborar para a renovação e prolongamento do discurso desenvolvimentista. 

A falibilidade desses projetos já percebida em tempos atuais, no entanto, 

evidencia a urgência de uma análise diferenciada desse importante elemento social. 

Destarte, desvela-se apropriado o exame contextualizado do que se tem 

por discurso desenvolvimentista, em especial para que se percebam eventuais 

deturpações por que ele possa sofrer ou produzir quando se relaciona com outros 

institutos que compõem a sociedade contemporânea. 

É que, dentro do contexto dinâmico do terreno social, onde os elementos 

se condicionam reciprocamente, parece possível que o discurso desenvolvimentista 

– formulado sob a aparência de uma espécie de cuidado com o ser humano – atue 

sobre a vida das pessoas não só no sentido da melhoria de suas vidas. 

Dessa preocupação, surge o interesse em analisar o modo de atuação 

desse discurso desenvolvimentista com suporte em sua relação com outros 

institutos que compõem a sociedade contemporânea. 
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Dentre os diversos elementos que poderiam ser pincelados para a 

verificação pretendida, o poder, enquanto fenômeno social, parece fornecer uma das 

perspectivas mais interessantes, no que se justifica sua escolha como tal. 

Se, em um momento anterior, a interferência do poder na dinâmica social 

foi facilmente percebida e identificável, no contexto da sociedade contemporânea 

essa mesma tarefa parece exigir um esforço maior. E dessa maior dificuldade de 

tematização, exsurge um potencial igualmente maior de interferência do poder sobre 

outros elementos do contexto social. 

Partindo de todas essas considerações iniciais, desponta como 

questionamento central a ser respondido por esta pesquisa a maneira de atuação do 

discurso desenvolvimentista sobre a vida das pessoas, desde sua interação com os 

mecanismos de poder na sociedade contemporânea. 

Assim, sob a perspectiva do indivíduo, o estudo sob relatório busca 

identificar: a) quais os efeitos da relação que se estabelece entre o discurso 

desenvolvimentista e as diversas expressões do poder; e b) que papel assume o 

discurso desenvolvimentista em sua relação com os mecanismos de poder. 

A hipótese principal, extraída do que se exprime como senso comum, é 

de que o discurso desenvolvimentista se comporta exclusivamente como orientador 

dos mecanismos de poder no sentido da melhoria da vida dos indivíduos. 

Norteado por essa problematização fundante, o estudo que ora se 

desenvolve, efetuado por meio de pesquisa bibliográfica, será composto por um total 

de 6 (seis) capítulos, incluindo-se a introdução e a conclusão. Os capítulos 2, 3 e 4 

serão dedicados ao exame e à exposição dedutiva de cada um dos elementos que 

compõem a relação salientada: indivíduo, desenvolvimento e poder. 

Efetivamente, o segundo capítulo tem como delimitação o indivíduo, 

percebido desde sua existência biológica até sua constituição como ser social, com 

especial destaque para o papel da linguagem nesse processo. 

No terceiro capítulo, o desenvolvimento é expresso como elemento 

discursivo, ao qual também são reconhecidos efeitos condicionadores sobre as 

relações que instaura no campo social. Ainda nesse segmento, são examinadas, 
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sob o esforço crítico que perpassa esta pesquisa, as principais concepções de 

desenvolvimento que se consolidaram no decurso das últimas décadas. 

Encerrando a porção dedicada aos elementos que compõem a tríade do 

problema central desta pesquisa, a quarta divisão capitular propõe a análise do 

poder como fenômeno social dinâmico. Então, são expostas as perspectivas de 

poder havidas por este estudo como marcos teóricos. Na primeira porção, são 

delineadas parcelas das contribuições de Max Weber e Hannah Arendt para o tema; 

já na segunda parte do capítulo, estão expostos os aportes de Pierre Bourdieu, 

Michel Foucault e Byung-Chul Han. 

Concluindo o quarto segmento, o poder é explicitado em um esforço 

cronológico com destaque para a multiplicidade de configurações que assumiu no 

tempo, de modo a ilustrar a sua já citada natureza dinâmica. 

No quinto módulo, último antes da conclusão, a análise proposta pela 

pesquisa é efetivamente realizada, no que se tenciona verificar, sob a perspectiva do 

indivíduo, o papel que assume o discurso desenvolvimentista em sua relação com 

os mecanismos de poder na sociedade atual, bem como apontar aquilo que se pode 

ter como produtos da relação discutida. 
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2 O INDIVÍDUO 

Nada parte do zero: inclusivamente este estudo, ou qualquer ideia que se 

pretenda nova; nem as sociedades, as famílias, tampouco a vida biológica: tudo 

partiu de algo preexistente. 

Firmado nessa premissa introdutória, o presente capítulo tem por escopo 

perquirir as origens e os elementos que formam o que sociologicamente se entende 

por indivíduo, com vistas a subsidiar a pesquisa aqui desenvolvida. 

Haja vista, entretanto, o foco deste estudo, a viagem entre a origem de 

tudo e o surgimento do primeiro ser humano será abreviada para que não se torne 

enfadonho todo o caminho restante, e terá como guias Yuval Noah Harari, Giorgio 

Agamben e Hannah Arendt, referenciais teóricos deste capítulo. 

2.1 O surgimento da vida humana: do Big Bang ao Homo Sapiens 

A gênese da vida humana pode ser analisada tendo por referência 

distintas pontos de partida. Cientificamente, malgrado a eterna imprecisão do tema, 

é possível atribuir a um fenômeno único a criação de tudo o que se conhece hoje e 

tudo o mais que já fora extinto, seja material ou imaterial: o Big Bang1. 

Há cerca de 14 bilhões de anos, toda a matéria, o tempo e o espaço 

surgiram de uma grande explosão. Da nuvem inaugural de gás e poeira e da 

gravidade gerada pela matéria, ali também criada, se forjaram as primeiras estrelas. 

Esta mesma gravidade ligou diversas estrelas para formar extensas galáxias. 

(GLEISER, 2006). 

Do mesmo modo que serviu como gênese de estrelas, planetas e 

galáxias complexas, a gravidade também foi responsável pela destruição de muitos 

desses elementos astronômicos. E foi da nebulosa formada pelo colapso de uma 

estrela originária que surgiu aquela que hoje se conhece como Sol. 

                                                
1 A teoria do Big Bang data de 1948, sendo hoje a mais aceita no meio científico. Embora seu 
conteúdo seja atribuído ao cientista russo naturalizado estadunidense George Gamow e ao padre e 
astrônomo belga Georges Lemaître, o termo que hoje identifica a teoria, Big Bang, é creditado a Fred 
Hoyle, que o empregou inicialmente de modo pejorativo, por ser dela opositor. A teoria apoia-se nos 
estudos desenvolvidos pelo físico Albert Einstein acerca da Teoria da Relatividade e por pesquisas 
levadas a cabo pelos  astrônomos Edwin Hubble e Milton Humason: afinal, tudo parte de algo pré-
existente. (GLEISER, 2006). 
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Ao redor do Sol, uma nuvem de poeira deu origem a um sistema de 

planetas, dentre eles, a Terra, que iniciou sua recente história (em tempos 

astronômicos) como uma espécie de inferno derretido, hostil e sem vida (GLEISER, 

2006). 

No fundo dos oceanos então recém-formados, a vida (zoé)2 começava a 

se constituir. Acerca desse fenômeno em específico, a última teoria assinala que 

substâncias químicas, expelidas de trincheiras vulcânicas submarinas, solidificaram-

se e criaram condições para que as primeiras células se formassem (GLEISER, 

2006). 

Por cerca de três bilhões de anos, organismos simples e microscópios 

representaram a modalidade mais avançada de vida no Planeta. Cianobactérias e 

outros micróbios que produzem oxigênio começaram a florescer, prosperando em 

colônias e bombeando enormes volumes desse elemento fundamental para a vida, 

consoante conhecemos hoje. Esse aumento do oxigênio foi a chave para o 

surgimento do reino animal (GLEISER, 2006). 

Essas configurações de vida primitiva passaram a usar oxigênio para 

respirar, o que possibilitou – como substrato de energia – o desenvolvimento de 

organismos mais complexos. Animais de inegável similitude com os humanos 

modernos3 surgiram em torno de 2,5 milhões de anos atrás, muito embora não se 

distinguissem expressivamente dos incontáveis outros organismos com os quais 

compartilhavam seu habitat (HARARI, 2018). 

Em termos biológicos, o vocábulo "homem" (Homo) é usado para 

identificar um gênero, que se presta a agrupar as espécies que evoluíram de um 

mesmo ancestral: "[...] um gênero anterior de primata chamado Austrolopithecus." 

(HARARI, 2018, p. 13). 

                                                
2 "Os gregos não possuíam um termo único para exprimir o que nós queremos dizer com a palavra 
vida. Serviam-se de dois termos, semântica e morfologicamente distintos, ainda que reportáveis a um 
étimo comum: zoé, que exprimir o simples fato de viver comum a todos os seres vivos (animais, 
homens ou deuses) e bíos, que indicava a forma ou maneira de viver própria de um indivíduo ou de 
um grupo." (AGAMBEN, 2007). 
3 A expressão "humanos modernos" foi aqui empregada como sinônimo de Homo sapiens, por serem 
a única espécie do gênero modernamente existente. 
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Nesse sentido, "[...] o verdadeiro significado da palavra humano é 'animal 

pertencente ao gênero Homo', e antes havia várias outras espécies desse gênero 

além do Homo sapiens." (HARARI, 2018, p. 13). 

Em verdade, de dez mil anos a dois milhões de anos atrás, a Terra era 

habitada por várias espécies humanas, simultaneamente. E isso não é um fenômeno 

evolutivo ou uma coincidência biológica exclusiva dos seres humanos ou adstrita 

àquela época. A prova disso está nas diversas espécies do gênero Felis que 

atualmente povoam o planeta: gato-selvagem, gato-doméstico, gato-da-selva, gato-

do-deserto, gato de pallas, dentre outros. Aliás, "[...] é nossa exclusividade atual, e 

não a multiplicidade de espécies em nosso passado que é peculiar – e talvez, 

incriminadora." (HARARI, 2018, p. 16). 

A prepotência evolutiva do homem moderno é tão grande ao ponto de a 

Teoria Evolutiva, de Charles Darwin4, soar ofensiva, no trecho em que se propõe 

que o Homo sapiens é apenas mais uma dentre as diversas espécies do reino 

animal5. Foucault (1997, p. 17) fala até em uma espécie de "ferida narcisista" 

imposta ao homem ocidental pela descoberta de que descendia do macaco.  

De fato, porém, há de se considerar a dificuldade que é se perceber como 

uma simples espécie do gênero humano quando, há mais de 10 mil anos, todas as 

outras foram extintas – por coincidência ou não, logo após a chegada do homem 

moderno na região nativa daquelas outras espécies (HARARI, 2018). 

Além do mais, o homem é hoje o único primata vivo global, feito 

denotativo de que não só vem sobrevivendo nos tempos, como também expandindo 

seu domínio sobre o Planeta (CUNHA, 2010). 

Qual o segredo do sucesso dos sapiens? Como conseguimos nos instalar 
tão rapidamente em tantos habitats distantes e tão diversos em termos 
ecológicos? Como condenamos todas as outras espécies humanas ao 
esquecimento? Por que nem mesmo os neandertais, fortes, de cérebro 
grande e resistentes ao frio, conseguiram sobreviver ao nosso ataque 
violento? O debate continua a se alastrar. A resposta mais provável é 
propriamente aquilo que torna o debate possível: o Homo sapiens 

                                                
4 DARWIN, Charles. A origem das espécies. Porto: Lello e Irmãos – Editores.[sd], 2003. 
5 Em sentido contrário, Agostinho (1996) difere o homem e os animais, pelo fato de aquele ter sido 
criado, segundo a tradição hebraica, unum ac singulum (apenas um), ao passo que os animais foram 
criados aos muitos de uma só vez (plura simul iussit existere). Tal foi percebido pelo Teólogo como 
uma evidência do caráter de espécie (plural) da vida animal em contraste com a singularidade da vida 
humana. 
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conquistou o mundo, acima de tudo, graças à sua linguagem única. 
(HARARI, 2018, p. 27). 

Seria, então, a linguagem o grande trunfo do homem moderno? Teria ela 

todo esse potencial para justificar a hegemonia do Homo sapiens sobre seus irmãos 

e outras espécies de animais? São esses os questionamentos preambulares que se 

desenvolvem no próximo tópico. 

2.2 Linguagem: a grande arma 

Muito embora existam registros de sapiens que datam de 150 mil anos, 

somente em um período mais recente, cerca de 70 mil anos atrás, eles começaram 

a dominar todo o Planeta e a levar a extinção às demais espécies de humanos. 

Nesse largo intervalo evolutivo, esse Homo sapiens arcaico6, que muito embora se 

parecesse fisicamente com o homem moderno7, não usufruía de nenhuma primazia 

sobre outras espécies humanas. 

Tal fato levou a comunidade científica como um todo a especular que 

esse sapiens arcaico tivessem uma estrutura cerebral diferente da verificada hoje.8 

Suas habilidades cognitivas tinham limitações marcantes. Dificilmente seria possível 

ensinar-lhe o português, por exemplo, ou o funcionamento da democracia brasileira 

– muito embora ainda seja tarefa difícil até mesmo para o homem moderno. 

O fato foi que, desde 70 mil anos atrás, o Homo sapiens passou a realizar 

feitos até então inimagináveis: 

O período de 70 mil anos atrás a 30 mil anos atrás testemunhou a invenção 
de barcos, lâmpadas a óleo, arcos e flechas e agulhas (essenciais para 
costurar roupas quentes). Os primeiros objetos que podem ser chamados 
de arte e joalheria datam dessa era, assim como os primeiros indícios 
incontestáveis de religião, comércio e estratificação social. (HARARI, 2018, 
p. 29). 

Por essas razões fáticas, pesquisadores convergem em acreditar que 

esses ganhos evolucionais foram produto de uma verdadeira Revolução Cognitiva 

experimentada pelo sapiens, hoje conhecida como o grande salto para a frente (the 

great leap forward), que deu início à cultura e às civilizações (VAZ, 2008). 

                                                
6 Embora não tenha fundamentação científica, a expressão foi aqui empregada para referenciar o 
Homo sapiens no período compreendido entre o seu surgimento e a revolução cognitiva, ou "o grande 
salto para a frente" (the great leap forward), que deu início à cultura e às civilizações. 
7 Desde aqui a unidade de ideia "homem moderno" será utilizada para designar o homem pós-
Revolução Cognitiva. 
8 Ao ramo da ciência que se dedica ao estudo da neuroevolução do homem, dá-se o nome de 
Neuroantropologia (COSTA, 2014) 
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Não obstante a importância dos outros avanços e criações, Hobbes 

(1997) é enfático, ao indicar aquela que teria gerado o maior influxo na história 

evolutiva do ser humano: 

Mas a mais nobre e útil de todas as invenções foi a da linguagem, que 
consiste em nomes ou apelações e em suas conexões, pelas quais os 
homens registram seus pensamentos, os recordam depois de passarem, e 
também os usam entre si para a utilidade e conversa recíprocas [...]. (P. 43). 

Acerca das causas dessa efetiva Revolução Cognitiva, a teoria mais 

aceita aponta que, nesse período, mutações genéticas ocorridas ao acaso, 

modificaram substancialmente as ligações internas dos cérebros dos sapiens, 

viabilizando uma transformação igualmente radical no modo de elaboração dos 

pensamentos e da comunicação, esta agora realizada por meio de uma linguagem9 

nova e muito mais rebuscada (HARARI, 2018). 

Embora não se saiba, comprovadamente, as causas deste salto cognitivo, 

muito mais importante do que elas são as suas consequências, que rebuscaram a 

linguagem humana e, via reflexa, a comunicação intraespécie e a própria 

organização social de maneira capital, no entanto,  

Todos os animais têm alguma forma de linguagem. Até mesmo os insetos, 
como abelhas e formigas, sabem se comunicar de maneiras sofisticadas, 
informando uns aos outros sobre o paradeiro de alimentos. Tampouco foi a 
primeira linguagem vocal. Muitos animais, incluindo todas as espécies de 
macaco, têm uma linguagem vocal. Por exemplo, macacos-verdes usam 
gritos de vários tipos para se comunicar. Os zoólogos identificaram um grito 
que significa: “Cuidado! Uma águia!”. Um grito um pouco diferente alerta: 
“Cuidado! Um leão!”. Quando os pesquisadores reproduziram uma gravação 
do primeiro grito para um grupo de macacos, estes pararam o que estavam 
fazendo e olharam para cima assustados. Ao ouvir uma gravação do 
segundo grito, o aviso do leão, o grupo subiu rapidamente em uma árvore. 
Os sapiens podem produzir muitos mais sons do que os macacos-verdes, 
mas as baleias e os elefantes têm habilidades igualmente impressionantes. 
Um papagaio pode dizer qualquer coisa proferida por Albert Einstein, além 
de imitar o som de telefones chamando, portas batendo e sirenes tocando. 
Qualquer que fosse a vantagem de Einstein sobre um papagaio, não era 
vocal. (HARARI, 2018, pp. 30-31). 

Qual seria, então, o grande implemento à linguagem humana 

experimentado desde a Revolução Cognitiva? Novamente, são várias as possíveis 

respostas, que mais parecem se completar, em vez de se excluírem. 

 A primeira hipótese é de que a linguagem do ser humano moderno 

adquiriu versatilidade muito superior a dos outros animais. Há uma diversidade de 

                                                
9 Para os fins deste estudo, o termo linguagem é aplicado no sentido de habilidades linguísticas, e 
não de um idioma ou de um dialeto específico. 
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sons e de sinais facilmente conectados, formando um emaranhado incontável de 

frases e expressões, capazes de representar um igualmente incalculável número de 

significados. 

De efeito, é possível se comunicar de maneira muito mais detalhada e 

precisa, ensejando saltos de percepção do ambiente no qual se está inserido e 

sobre o qual se relata. 

Um macaco-verde pode gritar para seus camaradas: "Cuidado! Um leão!", 
mas um humano moderno pode dizer aos amigos que esta manhã, perto da 
curva do rio, ele viu um leão atrás de um rebanho de bisões. Pode então 
descrever a localização exata, incluindo os diferentes caminhos que levam à 
área em questão. Com essas informações, os membros do seu bando 
podem pensar juntos e discutir se devem se aproximar do rio, expulsar o 
leão e caçar os bisões. (HARARI, 2018, p. 31). 

Nessa mesma esteira, Hobbes (1997)10 destaca que, por via de uma 

linguagem mais complexa, é possível poupar cálculo mental acerca de verdades 

preconcebidas, à medida que se têm palavras e símbolos para representá-las. Além 

do inegável ganho de tempo, permite-se, com isso, a formulação de raciocínios mais 

elaborados.  

Por exemplo, um homem que não possui nenhum uso da linguagem (como 
aquele que nasceu e permaneceu completamente surdo e mudo), se tiver 
diante dos olhos um triângulo e ao lado deste dois ângulos retos (como são 
os cantos de um quadrado), pode, através da pleditação, comparar e 
descobrir que os três ângulos daquele triângulo são iguais àqueles dois 
ângulos retos que estão ao lado. Porém, se lhe for mostrado um outro 
triângulo diferente do primeiro na forma, ele não pode saber sem um novo 
esforço se os três ângulos desse triângulo são também iguais a ele. Mas 
aquele que tem o uso das palavras, quando observa que tal igualdade era 
conseqüente, não do comprimento dos lados, nem de nenhum outro 
aspecto particular do triângulo, mas somente os lados de serem retos e os 
ângulos três, e daí ser levado a denominar tal figura um triângulo, não 
hesitará em concluir universalmente que tal igualdade dos ângulos existe 
em todos os triângulos, sejam eles quais forem, e em registrar a sua 
invenção nestes termos gerais: todo triângulo tem os seus três ângulos 
iguais a dois ângulos retos. E assim a conseqüência descoberta num caso 
particular passa a ser registrada e recordada como uma regra universal, o 
que alivia o nosso cálculo mental do espaço e do tempo, liberta-nos de todo 
o trabalho do espírito, na medida em que nos poupa desse cálculo, e faz 
que aquilo que se descobriu ser verdade aqui e agora seja verdade em 
todos os tempos e lugares. (IDEM. pp. 45-46). 

                                                
10 Em reforço, Hobbes (1997) também afirma que: "O uso geral da linguagem consiste em passar 
nosso discurso mental para um discurso verbal, ou a cadeia de nossos pensamentos para uma 
cadeia de palavras. E isto com duas utilidades, uma das quais consiste em registrar as 
consequências de nossos pensamentos, os quais, podendo escapar de nossa memória e levar-nos 
deste modo a um novo trabalho, podem ser novamente recordados por aquelas palavras com que 
foram marcados." (p. 44). 



 

 
 

 

20 
 

Outro sistema destaca que, muito além de ter evoluído como meio de 

repartir conhecimento sobre o meio no qual se está inserido, a linguagem evoluiu 

como uma espécie de "fofoca", possibilitando o compartilhamento de informações 

sobre os próprios homens – uma percepção voltada muito mais para si e para seu 

grupo do que para o ambiente (HARARI, 2018). 

Nasceu daí uma consciência de si jamais experimentada, a percepção de 

um coletivo limitado e identificável, mas também do próprio observador como 

participante dessa realidade. E, nesse passo, a linguagem parece necessariamente 

descolar do homem e ganhar potência e vida própria. 

[...] a dissociação do "eu penso" e do "eu falo": a linguagem deve enfrentar o 
desaparecimento do sujeito que fala e inscrever seu lugar vazio corno fonte 
de sua própria expansão indefinida. A linguagem escapa, então, "ao modo 
de ser do discurso - ou seja, à dinastia da representação - e o discurso 
literário se desenvolve a partir dele mesmo, formando urna rede em que 
cada ponto, distinto dos outros, à distância mesmo dos mais próximos, está 
situado em relação a todos num espaço que ao mesmo tempo os abriga e 
os separa. (REVEL, 2005, p. 50). 

É consabido o fato de que o homem é um animal social.11 Com efeito, a 

comunicação intraespécie, ao possibilitar a cooperação dos seus membros, é 

fundamental para a sobrevivência e reprodução12 do grupo. 

Nesse sentido, muito mais relevante e urgente do que ser capaz de 

expressar, com detalhes, características do ambiente no qual se está inserido é a 

habilidade de classificar, qualificar e conduzir o comportamento de outro ser da sua 

espécie, ou até de si mesmo . 

O "falar dos outros", embora seja uma habilidade muito difamada, é, na 

verdade, essencial para a cooperação entre um grande número de pessoas. O 

volume de informações que precisam ser obtidas e armazenadas para rastrear as 

relações entre poucas dezenas de indivíduos é assombrosa (DUNBAR, 1998), mas 

por deveras necessária. Através deste rastreamento se faz possível, por exemplo, 

selecionar, dentro de determinada pluralidade, aqueles indivíduos mais confiáveis ou 
                                                
11 A expressão em destaque é coloquialmente atribuída a Aristóteles, mo entanto, conforme será mais 
bem explicitado em momento oportuno, a asserção aristotélica foi alvo de perdas e alterações 
semânticas na história. Por isso, sendo aqui empregada no que é popularmente conhecida, não se 
mostra escorreito atribuir a Aristóteles (1998) sua autoria, todavia, o fato de não ser esta a correta 
tradução do que foi dito pelo Filósofo grego, não retira a veracidade da afirmação aqui expressa. 
12 Sobre essa propensão natural (biológica) à vida gregária, Aristóteles (1998, p. 51) salienta: "Em 
primeiro lugar, aqueles que não podem existir sem o outro devem formar um par. É o caso da fêmea 
e do macho para procriar (e isto nada tem a ver com uma escolha já que, como nos animais e nas 
plantas, a necessidade de progenitura é, em si, um facto natural) [...]". 
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qualificados, o que possibilita, via de regra, o fortalecimento e a expansão daquele 

grupo. 

Embora hoje o termo "fofoca" inspire uma conotação pejorativa – talvez 

por estar relacionado principalmente com o ato de falar sobre comportamentos de 

terceiros tidos como inadequados13 – a expressão é aplicada também no plano 

científico, em diversas pesquisas que buscam demonstrar o papel dessa habilidade 

humana na evolução da espécie.14  

Não obstante o preconceito com o tema, não custa muito considerar o 

papel social que desempenha esse mecanismo tão familiar à humanidade. Além do 

mais – não se engane –, segundo Gaiarsa (2015), todo ser humano encontra-se 

envolvido, de modo passivo ou ativo.  

Apesar da importância desses aspectos já relatados sobre a linguagem 

do ser moderno, a capacidade que de fato a distingue de todas as outras conhecidas 

é o seu potencial ficcional, o poder de criar coisas intangíveis. 

[...] a característica verdadeiramente única da nossa linguagem não é sua 
capacidade de transmitir informações sobre homens e leões. É a 
capacidade de transmitir informações sobre coisas que não existem. Até 
onde sabemos, só os sapiens podem falar sobre tipos e mais tipos de 
entidades que nunca viram, tocaram ou cheiraram. (HARARI, 2018, p. 32). 

Em termos evolutivos, somente o homem moderno é capaz de falar sobre 

coisas que não existem como se fossem materiais. Apenas o Homo sapiens pós-

Revolução Cognitiva é capaz de convencer e de ser convencido de algo que não 

tem correspondência objetiva no mundo natural. "Você nunca convencerá um 

macaco a lhe dar uma banana prometendo a ele bananas ilimitadas após a morte no 

céu dos macacos." (HARARI, 2018, p. 32). 

Esta habilidade permitiu ao ser humano não só criar e a acreditar 

individualmente em realidades não naturais, mas também de fazer isso 

coletivamente. E nisso está concentrado grande poder. A mobilização coletiva 

                                                
13 Não é de hoje, aliás, que a fofoca tem como foco precípuo comportamentos tidos por indesejados. 
Historicamente, essas condutas sempre foram postas em questionamento, visando tanto à segurança 
dos grupos como a sua expansão. Atitudes indesejadas sempre foram vistas como ameaça à 
estabilidade social, ao passo que aquelas desejadas deveriam ser fomentadas como forma de 
permitir o desenvolvimento, o fortalecimento e o crescimento desses agrupamentos. 
14 São exemplos de tais pesquisas: Can gossip be good? (MCANDREW, 2008); The virtues of gossip: 
reputational information sharing as prosocial behavior (FEINBERG, 2012) e The effect of gossip on 
social networks (SHAW; TSVETKOVA; DANESHVAR, 2011). 
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introduzida por esses mitos partilhados permite se chegar a resultados em 

patamares que o indivíduo isoladamente não teria condições de implementar. Sobre 

a capacidade mobilizadora da linguagem, Costa (2009) ensina: 

A linguagem é sistema simbólico básico de inter-relações humanas. Ela 
ultrapassa a condição de simples meio de comunicação. É algo mais, pois 
torna possível a interiorização da imagem percebida pelos sentidos e 
permite um “projeto” de ação diante do mundo. Isto torna a linguagem não 
só um sistema completo de comunicação, mas, também, da expansão do 
mundo. (P. 128). 

A criação desses mitos, no entanto, não chega a ser a tarefa mais difícil. 

O grande desafio está em convencer os demais a terem como uma verdade essa 

realidade ficta, essa instituição intangível, e, ainda além, suportar os efeitos reais 

ensejados por essa ilusão coletiva – quase que numa esquizofrenia15 consentida. 

Grande parte da nossa história gira em torno desta questão: como 
convencer milhões de pessoas a acreditarem em histórias específicas sobre 
deuses, ou nações, ou empresas de responsabilidade limitada? Mas 
quando isso funciona, dá aos sapiens poder imenso, porque possibilita que 
milhões de estranhos cooperem para objetivos em comum. (HARARI, 2018, 
p. 40). 

Se o homem ainda estivesse, em termos evolutivos, limitado a falar sobre 

coisas com existência material, aquelas que de fato existem, não conviveríamos hoje 

com Estados, igrejas, sistemas jurídicos ou mesmo com o dinheiro. E, aliás, 

estaríamos falando sobre desenvolvimento? 

Mediante espécie de imaginação coletiva que nascem as instituições 

imateriais que regem toda a sociedade moderna e alteram a forma através da qual 

percebemos o mundo. A família, o Estado, as leis, a moral, os costumes... são todos 

frutos da imaginação e da crença coletiva, mas que, apesar do inegável 

condicionamento que impõem, nem por isso deixam de ser mitos. 

São estes mitos, criados por meio da linguagem e fundamentados na 

crença coletiva (HOBBES, 1997), que "[...] dão aos sapiens a capacidade sem 

precedentes de cooperar de movo versátil em grande número." (HARARI, 2018, p. 

33). 

Formigas e abelhas também podem trabalhar juntas em grande número, 
mas elas o fazem de maneira um tanto rígida, e apenas com parentes 
próximos. Lobos e chimpanzés cooperam de forma muito mais versátil do 
que formigas, mas só o fazem com um pequeno número de outros 

                                                
15 A esquizofrenia é caracterizada por pensamentos ou experiências que parecem não ter contato 
com a realidade. Fontes: Hospital Israelita A. Einstein e outros. Disponível em: 
<https://g.co/kgs/71sRGH>. Acessado em 30 de agosto de 2018. 
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indivíduos que eles conhecem intimamente. Os humanos podem cooperar 
de maneira extremamente flexíveis com um número incontável de 
estranhos. E é por isso que somos nós que governamos o mundo, ao passo 
que as formigas comem nossos restos e os chimpanzés estão trancados em 
zoológicos e laboratórios de pesquisa. (HARARI, 2018, p. 33). 

Antes da Revolução Cognitiva, os instintos sociais do ser humano eram 

capazes de aglutinar e manter estáveis apenas pequenos grupos de humanos. A 

falta de uma consciência coletiva em aglomerações muito grandes produzia 

desestabilização e fracionamento destas em grupos menores, onde fosse possível 

se alcançar algum consenso. 

Foi por via dessa habilidade de criar e acreditar em mitos coletivos que o 

Homo sapiens conseguiu superar essas limitações. Hoje se faz possível aglutinar 

uma infinidade de desconhecidos em torno de um projeto ou crença única. Em 

verdade, "[...] toda cooperação humana em grande escala [...] se baseia em mitos 

partilhados que só existem na imaginação coletiva das pessoas." (HARARI, 2018, p. 

36). 

Desde a Revolução Cognitiva, o homem moderno vive imerso em uma 

realidade dual: parte objetiva (rios, árvores, animais) e parte imaginada (justo, 

injusto, nações, poder, profissões, dinheiro). Não seria equivocado dizer, aliás, que 

essa realidade imaginada vem alcançando importância equivalente ou até superior à 

da realidade objetiva, e ditando, inclusive, os caminhos desta última.16 

Além das condições sob as quais a vida é dada ao homem na Terra e, em 
parte, a partir delas, os homens constantemente criam suas próprias 
condições, produzidas por eles mesmos, que, a despeito de sua origem 
humana e de sua variabilidade, possuem o mesmo poder condicionante das 
coisas naturais. (ARENDT, 2010a, pp. 10-11). 

Não se deixe escapar, ademais, a ideia de que, ao criar, por meio da 

linguagem, algo que não existe no plano natural, cabe também à figura do criador 

(do coletivo, no caso) delimitar todas as características de sua obra. E nisso reside 

grande instabilidade, que pode ser divisada de maneira tanto negativa como 

positiva. Isso porque, ao mesmo tempo em que abre espaço para controvérsias 

acerca da compreensão de determinado nome17, também viabiliza, desde a simples 

                                                
16 Sem que se pretenda avançar prematuramente nas discussões mais caras a este estudo, é o que 
aparentemente ocorre com essa realidade imaginada da qual tanto se fala atualmente –– o 
desenvolvimento – que, apesar de não existir em termos materiais, enseja inegável influência na 
realidade objetiva do ser humano, condicionando, inclusive, a sua existência. 
17 Nome foi empregado no sentido conferido por HOBBES (1997, p. 43) para expressar o instrumento 
utilizado para registrar e recordar seus pensamentos. 
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adaptação dos elementos linguísticos que fundamentam cada mito, não só a 

modificação destes, mas também dos comportamentos por eles condicionados18. 

Não fosse essa habilidade, somente modificações genéticas justificariam 

a mudança no comportamento dos seres humanos – que hoje se mostram altamente 

ajustáveis pelo condicionamento propiciado por essas realidades fictícias. 

Em outras palavras, enquanto os padrões de comportamento dos humanos 
arcaicos permaneceram inalterados por dezenas de milhares de anos, os 
sapiens conseguem transformar suas estruturas sociais, a natureza de suas 
relações interpessoais, suas atividades econômicas e uma série de outros 
comportamentos no intervalo de uma ou duas décadas. (HARARI, 2018, p. 
43). 

Por estas razões, a capacidade de imaginar e de trazer à existência realidades 

intangíveis tanto explica outra habilidade que distingue o homem moderno dos 

demais animais – a cooperação em larga escala – como torna evidente que a 

linguagem complexa advinda da Revolução Cognitiva se consuma como uma 

verdadeira arma. 

Esta arma, no entanto, não se volta somente contra os outros. O próprio 

homem moderno – coletivamente considerado – é continuamente tolhido, 

ameaçado, direcionado, conceituado, transformado, incentivado, enfim, 

condicionado pelo poder da linguagem e dos discursos. Mais uma prova do poder 

real dessas realidades imateriais, as quais, de tão potentes que são, podem ser 

tidas como efetivos instrumentos da construção do indivíduo. 

2.3 A construção do indivíduo 

Para os fins deste estudo, não interessa a vida humana natural19, isolada 

dos contextos das instituições sob as quais é submetida, mas aquela 

contextualizada, sociologicamente considerada. Sob esta perspectiva, é 

imprescindível situar essas concepções em oposição para que seja possível verificar 

o limiar que as separa, no caminhar da concepção do indivíduo. 

Para tanto, são valiosos os ensinamentos de Giorgio Agamben, que se 

debruçou, em boa parte de sua produção intelectual, sobre os meandros para definir 
                                                
18 Sobre esse efeito plástico dos discursos (linguagem) e da importância de cada um dos elementos 
(nomes) que o compõem, Hobbes (1997, p. 49) destaca: "Quando um homem ao ouvir qualquer 
discurso tem aqueles pensamentos para os quais as palavras desse discurso e a sua conexão foram 
ordenadas e constituídas, então dizemos que ele o compreendeu, não sendo o entendimento outra 
coisa senão a concepção causada pelo discurso." 
19 Ou, como prefere Arendt (2011), a "natureza humana". 
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o conceito de vida, bem como os limites da condição humana, temática esta 

recorrente também na obra de Hannah Arendt. 

2.3.1 A vida qualificada 

De princípio, e conforme reconhece Agamben (2007, p. 9), oportuno é 

destacar que, na cultura grega clássica, havia duas palavras para exprimir o que, em 

termos gerais, os ocidentais modernos buscam dizer com a palavra vida: "[...] zoé, 

que exprimia o simples fato de viver comum a todos os seres vivos (animais, 

homens ou deuses) e bíos, que indicava a forma ou maneira de viver própria de um 

indivíduo ou de um grupo." 

Desse modo, os gregos diferenciavam uma vida natural de outra 

qualificada. "A primeira é compartilhada por todos os viventes; a segunda indica as 

características fundamentais que distinguem e qualificam o homem em seu caráter 

humano de viver na e pela convivência." (BAPTISTA, 2014, p. 56). 

Todos os viventes dispõem de uma zoé, seja ele um ser humano ou uma 

formiga, um macaco ou um carrapato20. Formigas, macacos ou carrapatos, no 

entanto, não adjetivam sua existência nem quando considerados individualmente, 

tampouco em coletivo. Seus vínculos são pré-linguísticos e, via reflexa, 

desorganizados do ponto de vista da intenção e da lógica. São criaturas guiadas 

pelos estímulos de sua natureza; ou ainda, nas palavras de Agamben (2013), são 

seres cujos órgãos são dotados somente do que lhes é imprescindível para a sua 

atividade de sobrevivência. 

Vivem sua própria sobrevivência sem qualificá-la de forma alguma, “o 
carrapato é essa relação e não vive a não ser nela e para ela” (AGAMBEN, 
2013, p. 78), eles são, nesse sentido, a representação concreta da pura 
zoé. (BAPTISTA, 2014, p. 56). 

Com amparo nessa leitura, é possível afirmar que serve a esta pesquisa a 

concepção de vida abrangida pelo termo grego bíos, a vida qualificada do ser 

humano, em sua compreensão sociológica, e não esta simplesmente considerada 

em seu aspecto natural ou animalesco (zoé)21. Então, fixados esses passos 

                                                
20 Na produção de Giorgio Agamben, em especial na obra intitulada O aberto: o homem e o animal 
(2013), o carrapato assumiu o papel de paradigma da zoé. A mera sobrevivência, finalidade e 
realidade maior de sua vida, é uma característica compartilhada pelos demais animais. 
21 Disto não se extrai que zoé e bíos possam ser dissociadas ou que se excluam. O que se intenta 
esclarecer é o corte epistemológico desta pesquisa, que se voltará para o ser humano linguístico, do 
qual emerge o indivíduo. 
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introdutórios, onde se origina essa vida qualificada? Qual o limiar entre a bíos e a 

zoé, entre o objeto maior deste estudo e tudo aquilo que o circunda? 

Valendo-se dos ensinamentos de Agamben, pode-se inferir que o 

problema da conceituação da vida – e, aliás, de tudo o que existe material ou 

imaterialmente – tem sua origem e solução na linguagem, no que se pode ter nela 

também a fronteira entre a conceituação da vida comum e da vida qualificada do 

indivíduo. Em verdade, toda "[...] a antinomia do individual e do universal tem sua 

origem na linguagem." (AGAMBEN, 1993, p. 15). 

Indo além da "simples" problemática da conceituação, Agamben (2011), 

ensina que, quanto à vida humana, a linguagem representa não só o instrumento de 

sua definição, mas, também, quando considerada em oposição à voz, a própria 

diferenciação material entre a vida qualificada e aquela comum. Para ele, a voz se 

identifica com a zoé, ao passo que a linguagem22 está adstrita à bíos: 

Só o homem entre os viventes possui a linguagem. A voz, de fato, é sinal  
da dor e do prazer e, por isto, ela pertence também aos outros viventes (a 
natureza deles, de fato, chegou até a sensação da dor e do prazer e a 
representá-los entre si), mas a linguagem serve para manifestar o 
conveniente e o inconveniente, assim como também o justo e o injusto; isto 
é próprio do homem com relação aos outros viventes, somente ele tem o 
sentimento do bem e do mal, do justo e do injusto e das outras coisas do 
mesmo gênero [...]. (Aristóteles, 1253a, 10-18, apud AGAMBEN, 2007, p. 
15). 

Em verdade, a zoé, cuja existência preexiste à linguagem e à noção de 

comunidade, é a matéria da qual surgimos (MURRAY, 2010). A animalidade do 

homem moderno o vincula à zoé, e é facilmente percebida durante a infância, 

período em que a ausência da linguagem impossibilita o ser humano – 

biologicamente perfeito, mas ainda em formação social – a qualificar ou conceituar a 

vida. 

Tudo para a criança é experiência23, embora não comunicada ou 

testemunhada.24 Com o passar da infância e a aquisição da capacidade plena de 

                                                
22 Para implementar essa diferenciação, Agamben (2011) parece empregar o termo linguagem em 
sua conotação mais refinada, desenvolvida pelo homem moderno a partir da Revolução Cognitiva, e 
não naquela linguagem comum aos animais, para a qual ele preferiu empregar a locução voz. Por 
esta razão, sendo este filósofo italiano referencial teórico desta parte da pesquisa, o vocábulo 
linguagem será empregado, desde aqui, nessa mesma acepção. 
23 O fato de se ter a infância como momento intimamente relacionado com a experiência (na 
perspectiva pré-linguística, não autoriza afirmar que esta experiência seja de algum modo pura. Em 
verdade, até mesmo a criança está cercada de condicionamentos que lhe retiram a possibilidade de 
experimentação plena do mundo. Ainda assim, no entanto, parece possível afirmar que, durante a 
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comunicação, o ser humano emerge desse estado natural (zoé) para se tornar 

plenamente humano, pelo menos sob a acepção em  que essa expressão é adotada 

pelo pensamento do Ocidente (BAPTISTA, 2014). 

Os animais não entram na língua: já estão sempre nela. O homem, ao invés 
disso, na medida em que tem uma infância, em que não é já sempre falante, 
cinde esta língua una e apresenta-se como aquele que, para falar, deve 
construir-se como sujeito da linguagem, deve dizer eu. (AGAMBEN, 2005, 
p. 64). 

É nessa "falta" inicial que surge para o homem, inclusive, a noção de 

historicidade. Inicialmente desprovido de um elemento essencial à sua formação, o 

homem acabado (linguístico), detentor da capacidade plena de comunicação por 

meio da linguagem, tem na infância um objeto de oposição, capaz de conferir-lhe a 

noção de avanço, cronologia, historicidade, progresso e (por que não?) de 

desenvolvimento. 

E é sobre esta diferença, sobre esta descontinuidade que encontra o seu 
fundamento a historicidade do ser humano. Somente porque existe um 
infância do homem, somente porque a linguagem não se identifica com o 
humano e há diferença entre língua e discurso, entre semiótico e semântico, 
somente por isso existe história, somente por isso o homem é um ser 
histórico. Pois a pura língua é, em si, anistórica, é, considerada 
absolutamente, natureza, e não tem necessidade alguma de história. 
Imagine-se um homem que nascesse já provido de linguagem, um homem 
que fosse sempre falante. Para tal homem, sem infância, a linguagem não 
seria algo preexistente, da qual seria preciso apropriar-se, e não haveria, 
para ele, nem fratura entre língua e fala, nem devir histórico da língua. Mas 
um tal homem seria, por isso mesmo, imediatamente unido à sua natureza, 
seria já sempre natureza, e nela não encontraria, em parte alguma, uma 
descontinuidade e uma diferença nas quais algo como uma história poderia 
produzir-se. Como a besta, da qual Marx diz que "é imediatamente una com 
a sua atividade vital", ele se confundiria com esta e jamais poderia opô-la a 
si como objeto. (AGAMBEN, 2005, p. 64). 

Partindo dessas premissas, Agamben (2008) afirma que aquele que foi 

completamente desprovido de sua capacidade de se comunicar, pela perda da fala, 

foi também completamente dessubjetivado. Deixou, assim, sua condição de bíos, a 

capacidade humana de viver, e passou a simplesmente sobreviver em suas funções 

vitais, sua zoé. 

                                                                                                                                                   
infância, o ser humano usufrui do grau máximo de liberdade que lhe é dado experimentar durante sua 
existência. 
24 Sob a perspectiva desenvolvida por Agamben (2008), a experiência da infância é, em si, 
intestemunhável. Aquele que poderia falar dela falaria de fora, no que não lhe é dada autoridade para 
testemunhar; já aquele que estaria imbuído na experiência da infância teria que se valer da 
linguagem para testemunhar, no que dela (da experiência) de imediato emergiria. 
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Contrario sensu, porém, tal não significa dizer ser possível ao indivíduo 

(bíos) abdicar deliberadamente de sua zoé por via de seu despontamento desta. De 

semelhante modo, não se pode inferir que exista um desnivelamento da zoé em 

relação à bíos, o qual, uma vez superado, transmutaria o ser humano em um animal 

completamente diferente dos outros. 

O homem adulto ainda carrega a animalidade (zoé), e necessita dessa 

vida25 primitiva da qual se origina, para que, adentrando-a novamente, possa 

mergulhar em experiências essenciais à sua existência plena (AGAMBEN, 2005). 

Daí por que não se pode pretender entre estas, bíos e zoé, qualquer hierarquia, 

embora o humanismo, feito movimento de culto à racionalidade, tenha 

supervalorizado a vida (bios) em detrimento daquela (zoé) (BAPTISTA, 2014). 

Assim, a vida humana se desenrola sem o abandono de uma ou de outra 

esfera (bíos ou zoé), sendo, na realidade, a convivência destas. É essa possibilidade 

de reentrada na experimentação da zoé que possibilita o acesso a uma vida 

inqualificada e, por não ser qualificada, uma vida que pode ser tudo, ou, 

simplesmente, "ser-assim"26. 

Sem embargo, a política e a própria sociedade clássica limitaram 

gradualmente à casa (oikos) o espaço que pode ser ocupado pela zoé, enquanto à 

bíos, representada pelo indivíduo constituído desde sua emersão daquela vida 

primária, foi reservado o espaço público (pólis27).28 

Ao se reconhecer como sujeito – eu – o indivíduo se revela para o mundo 

da linguagem, abdicando da primazia da experiência em proveito da comunicação; 

comunicação, aliás, daquilo que agora pode apenas condicionalmente experimentar; 

ou melhor exprimindo, daquilo que já não é mais experiência. 

                                                
25 Vida aqui empregada na concepção clássica grega de zoé. 
26 Conforme Agamben (1993, p. 83): "Ser-assim; ser o próprio modo de ser: isto não pode ser 
apreendido como uma coisa. Trata-se, na verdade, da própria evacuação de toda causalidade. (Por 
isso, os lógicos indianos diziam que a sicceidade das coisas não é mais do que o serem privadas de 
uma natureza própria, a sua vacuidade, e que entre o mundo e o nirvana não existe a mais pequena 
diferença." 
27 Embora o termo pólis seja ordinariamente empregado para designar as Cidades-Estado da Grécia 
Antiga, este é apenas um dos significados atribuídos por Aristóteles (1998) ao vocábulo. No caso, a 
expressão está sendo aplicada em uma das diversas outras conotações desenvolvidas na história, 
qual seja, a de espaço coletivo ou da própria comunidade (MORALES, 2008). 
28 Mais adiante será analisada a modificação desses espaços. 
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Todo discurso sobre a experiência deve partir atualmente da constatação de 
que ela não é mais algo que ainda nos seja dado fazer. Pois, assim como 
foi privado da sua biografia, o homem contemporâneo foi expropriado de 
sua experiência: aliás, a incapacidade de fazer e transmitir experiências 
talvez seja um dos poucos dados certos de que disponha sobre si mesmo. 
(AGAMBEN, 2005, p. 21). 

É como se a linguagem fosse, assim, uma espécie de manto que envolve 

a vida (zoé), fazendo-a ser reconhecida e se reconhecer como indivíduo (eu), mas 

não mais permitindo o contado direto e pleno desta com o mundo e as experiências 

que o circundam. Toda a experimentação de mundo deste indivíduo emergido passa 

a acontecer pela linguagem, estando nela também condicionada. 

Nesse sentido, não falece razão a Castells (2016, p. 455), quando 

reconhece que "[...] a realidade, como é vivida, sempre foi virtual porque sempre é 

percebida por intermédio de símbolos formadores da prática com algum sentido que 

escapa à sua rigorosa definição semântica." 

Sob tal perspectiva é que se reporta à perda da espontaneidade29, que 

caracteriza a passagem da infância para a vida adulta, pelo progressivo 

aprisionamento da vida realmente livre em seu potencial, pela gradual qualificação 

de suas frações30. 

Esse encarceramento da experiência pela linguagem e do próprio 

potencial da vida não qualificada é o que permite concluir pela ausência de 

experiências significativas na vida contemporânea; e não que paire sobre a vida 

moderna uma completa insignificância. Sem dúvida, trata-se de uma crise de 

autoridade – daquela dita por Agamben (2008), em O que resta de Auschwitz: a 

autoridade de quem, para testemunhar, precisou vivenciar a experiência plena do 

que anuncia. 

[...] nós hoje sabemos que, para destruição da experiência, uma catástrofe 
não é de modo algum necessária, e que a pacífica existência cotidiana em 
uma grande cidade é, para esse fim, perfeitamente suficiente. (AGAMBEN, 
2005, p. 21). 

Com efeito, a pessoa já emerge de sua massa formadora (zoé) "[...] 

consciente de que, ao falar, não está mais no ambiente da experiência; ao qualificar 
                                                
29 Perda que também pode ser compreendida como "aumento das privações", caso parta-se da 
percepção de que até mesmo a criança já se encontra condicionada. 
30 Agamben (2013) sustenta a ideia de que a vida não pode ser conceituada em sua completude, 
porque no momento em que lhe é atribuída alguma qualificação, algum conceito, ela já deixa de 
dispor de todo o seu potencial. Então, daí ela passa a ser unicamente aquilo que a linguagem disse 
que era. De efeito, ela só pode ser conceituada em suas frações.	
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sua vida, não está mais na abertura da zoé." (BAPTISTA, 2014, p. 58). A vida 

moderna desenvolve-se nesse limiar entre a zoé e a bíos, entre a casa e a pólis, 

entre o privado e o público, estando estas dicotomias cada vez menos equilibradas 

no curso da história. 

Vista deste ângulo, a bíos não pode ser compreendida como qualificação 

da vida no sentido de que a tornaria superior àquela preexistente. Assemelha-se 

muito mais a um fardo que condiciona e limita o indivíduo em sua experiência com o 

mundo, igualmente fracionado, conceituado e formatado pela linguagem. 

Como se vê, é com procedência e por meio da linguagem que se edifica o 

indivíduo, tanto em seu conceito como sociologicamente. É por meio desta que se 

qualifica a vida e se a distingue da universalidade do comum. E, paradoxalmente, 

isso só é possível quando se reconhece a impossibilidade de conceituar a vida 

propriamente. Conforme anuncia Agamben (2013): "Tudo acontece como se, em 

nossa cultura, a vida fosse algo que não pode ser definido, mas que, exatamente por 

isso, deve ser incessantemente articulado e dividido." (P. 29). 

Nesta circunstância, a linguagem surge como instrumento apto a permitir 

a articulação e a divisão da própria vida; uma espécie de dispositivo que assume o 

papel de motor de um processo de subjetivação do indivíduo que, não podendo, sem 

perdas, ser considerado linguisticamente (conceituado), passa a ser apanhado em 

seus fragmentos, em suas porções de vida. 

A produção do sujeito é conquistada por meio do seu assujeitamento; o 
dispositivo que surge como um ideal de elevação dos valores humanos 
torna-se uma desumana colheitadeira que arranca até a raiz tudo que está a 
sua frente, seja fruto ou erva daninha, promovendo uma homogeneização 
que articula as várias formas de vida a partir da manutenção de sua divisão. 
(BAPTISTA, 2014, p. 55). 

Sob o título histórico de um processo "evolutivo", o Homo sapiens 

encontrou na Revolução Cognitiva e no implemento da linguagem moderna o acesso 

a uma experimentação limitada, fracionada, qualificada e condicionada da sua 

existência como vida. Paradoxalmente, esse mesmo processo conferiu ao indivíduo 

recém-constituído a sua condição humana. 
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2.3.2 A condição humana 

Como leciona Arendt (2010a, p. 12), a única afirmação que pode ser 

genuinamente feita em relação à natureza humana, aquilo que ontologicamente 

pode se dizer dela, é que ela é condicionada. 

A asserção parece partir, primeiramente, do reconhecimento da 

incapacidade humana de responder a uma de suas indagações fundantes: "quem 

somos?".  Esta reflexão transcendental, se mostra irresolúvel31, não só na 

perspectiva psicológica individual, mas também numa visão filosófica mais ampla. 

É altamente improvável que nós, que podemos conhecer, determinar e 
definir as essências naturais de todas as coisas que nos rodeiam e que não 
somos, sejamos capazes de fazer o mesmo a nosso próprio respeito: seria 
como pular sobre nossas próprias sombras. (ARENDT, 2010a, p. 12). 

A quaestio mihi factus sum ("a questão que me tornei para mim mesmo"), 

que parece ter sido primeiramente abordada na Antropologia Filosófica por 

Agostinho (2017) foi por ele dividida em duas indagações primárias: "Quem sou?" e 

"O que sou?".  

A primeira é forjada pelo homem a ele mesmo, que, dentro de suas 

limitações, não teria como responder outra coisa senão: "Um homem". Por sua vez, 

a segunda só poderia ser dirigida a um interlocutor superior, um Deus, pois, no 

grande mistério que é o homem, há algo do homem que o próprio homem 

desconhece (AGOSTINHO, 2017). 

De efeito, na visão de Arendt (2010a), a questão específica da natureza 

humana finda teológica, dependente da concepção de uma deidade32. Tal fato nos 

serve não para enviesar a presente pesquisa sobre este campo33, mas para 

evidenciar que o avançado intelecto humano e toda a sua capacidade cognitiva e 

linguística vista até aqui, aproveitáveis para conceituar e classificar todas as "coisas" 

materiais ou imateriais que compõem o mundo conhecido, são insuficientes diante 

do questionamento "quem somos nós enquanto humanos?". 

                                                
31 Essa impossibilidade parece ter sido reconhecida também por Agamben (2013, p. 29), quando 
afirma, em trecho já transcrito: "Tudo acontece como se, em nossa cultura, a vida fosse algo que não 
pode ser definido [...]" 
32 Segundo o Dicionário de Filosofia, de Abbagnano (2007), deidade tem por significado geral "[...] a 
essência ou a natureza divida" (P. 238). 
33 O redirecionamento ou a expansão deste estudo sobre a seara da Teologia não se faz oportuno 
pelas limitações temporais e de formato que são impostas a esta pesquisa, o que não significa dizer 
que a temática não tenha valor ou potencial de contribuição para o tema. 
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Foi também por esta razão, somada à circunstância de que, ao presente 

estudo, interessa o indivíduo, ou seja, o ser humano considerado junto ao contexto 

ao qual está submetido, que o caminho trilhado até aqui não teve por escopo 

perquirir a natureza humana34, mas sim a construção do indivíduo, enquanto ser 

condicionado que é. 

O segundo pressuposto do qual ARENDT (2010a) parece ter se valido 

naquela sua constatação é o de que o homem é, antes de tudo, um animal político 

(zoon politikon) (ARISTÓTELES, 1998). E, neste ponto, a filósofa alemã intenta 

sanar um equívoco da tradução do enunciado aristotélico, perpetrado ao longo dos 

tempos. 

Ao transladarem a famosa expressão da língua grega arcaica, na qual 

fora originalmente redigida, para o latim, Sêneca e Tomás de Aquino consagraram a 

tradução Homo est naturaliter politicus, id est, socialis (“o homem é, por natureza, 

político, isto é, social”) (ARENDT, 2010a). 

Ainda segundo a filósofa alemã, o equívoco torna-se evidente pelo fato de 

não existir correspondente na língua ou no pensamento grego arcaico para a 

expressão "social", de origem romana. Até mesmo a palavra latina societas teria um 

significado primário eminentemente político. 

A discussão semântica parece fazer sentido pelo fato de que, estivesse 

ARISTÓTELES (1998) intentando distinguir o homem dos demais animais, não o 

faria valendo-se de uma característica que é comum a todos esses seres: a 

sociabilidade. 

A necessidade de convívio social, inclusive para fins de reprodução35 e 

perpetuação da espécie, era vista como uma limitação ou uma condição imposta, 

por pretextos puramente naturais ou biológicos, tanto ao ser humano como a 

qualquer espécie animal conhecida. 

                                                
34 Oportunamente será mais bem detalhada a diferença entre natureza humana e condição humana. 
Para o momento, é suficiente entender que não se está, neste estudo, examinando o ser humano sob 
o primas da Ontologia, ou, em outras palavras, o ser como ser, mas sim o ser contextualizado. 
35 Não se está ignorando aqui a existência de espécies invertebradas cuja reprodução se dá de 
maneira assexuada, de forma a prescindir a conjunção de material genético e, via reflexa, o próprio 
convívio social. A reprodução (sexuada) foi aqui citada como simples reforço de um condicionamento 
que se opera – de maneira uniforme – sobre grande parte dos animais conhecidos, em especial 
aqueles que eventualmente poderiam se assemelhar ao homem e dificultar sua distinção.	
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Tendo por superada eventual discussão acerca da tradução correta 

daquela máxima aristotélica, o que preocupa ao caso é que o homem tem essa 

capacidade – e quase uma necessidade – de associação e cooperação em larga 

escala36 que supera aquela atribuível a instintos unicamente biológicos, no que 

parece não haver divergência entre os pensamentos citados. 

Por derradeiro, no enunciado em destaque, Arendt (2010a) parte da 

verificação que extraiu de seus estudos37 – e à qual esta pesquisa se filia –, de que 

tudo aquilo que entra em contato com os homens se faz imediatamente uma 

condição de sua existência (ARENDT, 2010a, p. 10). 

O que quer que toque a vida humana ou mantenha uma duradoura relação 
com ela assume imediatamente o caráter de condição da existência 
humana. Por isso os homens, independente do que façam, são sempre 
seres condicionados. Tudo o que adentra o mundo humano por si próprio, 
ou para ele é trazido pelo esforço humano, torna-se parte da condição 
humana. O impacto da realidade do mundo sobre a existência humana é 
sentido e recebido como força condicionante. (ARENDT, 2010a, p. 11). 

Com amparo nessas premissas, é que se faz coerente afirmar, como 

única informação possível de ser dita acerca da natureza humana, que ela é 

condicionada38 (ARENDT, 2010a, p. 12). Nisso tanto se reconhece a impossibilidade 

da compreensão plena e frontal desta natureza, que só poderia ser vislumbrada de 

fora, de uma posição divina, como também se atestam a importância e a magnitude 

das realidades que lhes são externas, as quais, relacionando-se com ela por meio 

da linguagem, dela se tornam condicionadoras. 

De tal modo não há, durante a vida do ser humano, momento em que ele 

se encontre completamente livre de condicionamentos (de qualificação); nem 

                                                
36 Uma capacidade de mobilização em torno de objetivos imateriais, imaginados e compartilhados 
entre indivíduos que sequer se conhecem. Essa habilidade, como já visto, pode ser atribuída ao 
desenvolvimento da linguagem humana desde a Revolução Cognitiva. 
37 Em especial na obra A condição humana (2010a). 
38 Valendo-se da distinção traçada por Arendt (2010a, p. 11), é oportuno registrar que "[...] a condição 
humana não é o mesmo que a natureza humana, e a soma total das atividades e capacidades 
humana que correspondem à condição humana não constitui algo equivalente à natureza humana." 
(destaques não originais) Somado a isso, ao mesmo tempo que é improvável a possibilidade de 
definição plena do que viria a ser natureza humana (conforme já exposto), as condições humanas 
"também não nos asseguram a explicação de o que somos nós, ou a resposta pela pergunta sobre o 
que somos, pelo fato de não nos condicionar efetivamente de modo absoluto." (CASTRO ABREU, 
2013, p. 29). A distinção se mostra relevante, em especial para os fins deste estudo, para que se 
tenha em paralelo, de um lado, aquilo que diz respeito à essência do ser humano, à sua natureza 
ontológica, independente do contexto no qual se está inserido (natureza humana); e, de outro, aquilo 
que, malgrado não definir o ser humano, condiciona a sua existência como pessoa (condição 
humana). Esta último enfoque, sim, repise-se, é o que tange a esta pesquisa. 
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mesmo na infância, como reconheceu Giorgio Agamben, em entrevista conferida a 

Costa (2006, p. 135): 

Enquanto nos movimentarmos no espeço e retrocedermos no tempo, jamais 
encontraremos – nem sequer as condições mais primitivas – um homem 
sem linguagem e sem cultura. Nem sequer a criança é vida nua: ao contrá- 
rio, vive em uma espécie de corte bizantina na qual cada ato está sempre já́ 
revestido de suas formas cerimoniais.39 

Para Arendt (2010a), aliás, a vida na Terra já foi "dada" ao homem de 

maneira condicionada; a troco de atividades fundamentais (um espécie de fardo 

inerente à própria existência humana), para cuja soma foi cunhada a dicção vita 

activa40. No significado dessa expressão, estão contempladas três atividades 

desenvolvidas pelo homem, as quais possuem relação intrínseca com a própria 

existência, qualificando-a desde o princípio e sendo dela verdadeiras condições 

fundantes. 

Com efeito, a vita activa desenrola-se em um mundo fruto da interferência 

humana. Não obstante, essas coisas "[...] que devem sua existência exclusivamente 

aos homens constantemente condicionam [...] os seus produtores humanos." 

(ARENDT, 2010a, p. 10). 

Antes mesmo de pormenorizar a tríade primária que compõe tais 

condições fundamentais (vita activa), no entanto, se impõe a correta compreensão 

do que seria, na tradução literal, uma vida ativa. Necessário, assim, é intentar uma 

resposta à pergunta: o que o homem faz enquanto está ativo? 

Nesse caminhar, inevitável é se admitir a existência de outro "estado" de 

vida, ou mesmo de outro "modo de vida", no que se pode aceitar como válida41 a 

clássica distinção entre uma vida ativa (vita activa) e uma vida contemplativa (vita 

contemplativa)42. 

                                                
39 A essa altura do desenvolvimento do experimento, algumas relações e conceitos ainda podem 
parecer distantes. Neste momento, para a correta compreensão da fala de Agamben (apud COSTA, 
2006), é suficiente saber que linguagem e cultura são fatores, realidades ou institutos 
condicionadores; e que vida nua reflete uma (possibilidade de) vida não qualificada, não 
condicionada. 
40 A tradução literal da diccçãoe, que em português significa vida ativa, já expõe boa parte do 
significado que Arendt (2010a) pretendeu a ele conferir. 
41 Em sentido contrário, Reeve (2014) argumenta que a dicotomia é falsa e que essas vidas são, na 
verdade, partes de uma única vida. 
42 A vida contemplativa seria aquela dedicada ao pensamento (theoria), em clássica oposição à vida 
dedicada à ação (praxis), vida ativa. 
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A vida ativa, entretanto, não só representa aquela em que a maioria das 

pessoas está comprometida, mas também aquela da qual ninguém pode se esquivar 

completamente: daí por que é tida como verdadeira condicionante da vida humana.  

Sem dúvida, a questão possui alguma relevância, porque mesmo se não 
contestarmos a suposição tradicional de que a contemplação é de uma 
ordem superior à ação ou a de que toda ação é efetivamente apenas um 
meio cujo verdadeiro fim é a contemplação, não podemos duvidar — e 
ninguém jamais duvidou — de que seja bastante possível para os seres 
humanos passar pela vida sem jamais se entregarem à contemplação, ao 
passo que, por outro lado, ninguém pode permanecer em estado 
contemplativo durante toda sua vida. (ARENDT, 2005, pp. 175-176). 

De tal sorte, a contemplação, como ato ou modo de vida, se mantém 

dependente – e, até ela, condicionada – dessas atividades (vita activa). Nesse 

sentido, a vida contemplativa 

[...] depende do trabalho para produzir tudo o que é necessário para manter 
vivo o organismo humano, depende da fabricação para criar tudo o que é 
preciso para abrigar o corpo humano e necessita da ação para organizar a 
vida em comum dos muitos seres humanos, de tal modo que a paz, a 
condição para a quietude da contemplação, esteja assegurada. (ARENDT, 
2005, p. 176). 

Por esta razão, e para que esta pesquisa não se perca em seu escopo, é 

prudente reconhecer que a ela interessa singularmente a vita activa. Desta importa 

conhecer a sua tríplice composição: trabalho, obra43 e ação. 

Como trabalho, são entendidas todas as atividades que tornam possível a 

sobrevivência biológica do homem enquanto ser vivo, até seu natural declínio. Estas 

atividades se tornam imprescindíveis para que se supra a condição humana imposta 

pela própria vida como existência natural (MIRANDA, 2011). 

O trabalho é a atividade que corresponde ao processo biológico do corpo 
humano, cujos crescimento espontâneo, metabolismo e resultante declínio 
estão ligados às necessidades vitais produzidas e fornecidas ao processo 
vital pelo trabalho. A condição humana do trabalho é a própria vida. 
(ARENDT, 2010a, p. 8). 

Por sua vez, às atividades humanas que visam a superar, ir além daquilo 

que foi dado ao ser humano naturalmente, dá-se o nome de obra. Ela representa, 

assim, a capacidade do homem de acrescentar ao mundo natural elementos 

artificiais, sejam objetivos ou imaginados.  

                                                
43 Por coerência com a edição utilizada  da obra de referência (11ª), empregam-se os termos trabalho 
e obra como tradução mais adequada de labor e work, respectivamente, no que há clara distinção 
com as edições anteriores, que se valiam das expressões labor e trabalho para este mesmo fim. A 
opção visa a conferir maior pertinência semântica à noção originalmente concebida por Arendt 
(2010a).	
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Essa inserção, de seu turno, modifica o ambiente no qual as pessoas 

estão inseridas, e sobre elas exercem influência, qualquer que seja a sua natureza44 

(HARARI, 2018), fazendo o homem artífice do próprio meio. A condição fundante à 

qual responde a obra é a mundanidade. Em outras palavras, o mundo só o é em 

virtude da presença e da intervenção humana por meio de sua obra. 

A obra é a atividade correspondente à não naturalidade 
[unnaturalness] da existência humana, que não está engastada no 
sempre-recorrente [ever-recurrent] ciclo vital da espécie e cuja 
mortalidade não é compensada por este último. A obra proporciona 
um mundo "artificial" de coisas, nitidamente diferentes de qualquer 
ambiente natural. Dentro de suas fronteiras é abrigada cada vida 
individual [...]. A condição humana da obra é a humanidade 
[worldliness]. (ARENDT, 2010a, p. 8). 

Por fim, para que se cumpra a condição imposta ao ser humano pela sua 

existência plural45, é imperioso que estes ajam entre si. Assim, em resposta a este 

condicionamento, a ação leva os homens ao contato direto uns com os outros, no 

que se revelam as suas diferenças, a sua pluralidade. 

Pois em toda ação o que é visado primeiramente pelo agente, quer 
ele aja por necessidade natural ou por livre arbítrio, é revelar sua 
própria imagem. [...] Assim, nada age, a menos que torne patente seu 
si-mesmo latente. (DANTE apud ARENDT, 2010a, p. 219). 

Em virtude dessa constatação, é que se faz possível afirmar que essa 

pluralidade, condição direta da ação humana como atividade, tem em si um duplo 

aspecto de igualdade e distinção. Essas perspectivas, embora aparentemente 

contraditórias e conflituosas, simbolizam com propriedade características intrínsecas 

à existência humana. 

Se não fossem iguais, os homens não poderiam compreender uns 
aos outros e os que viveram antes deles, nem fazer planos para o 
futuro, nem prever necessidades daqueles que virão depois deles. Se 
não fossem distintos, sendo cada ser humano distinto de qualquer 
outro que é, foi ou será, não precisariam do discurso nem da ação 
para se fazerem compreender. (ARENDT, 2010a, pp. 219-220). 

Nessas circunstâncias, recorrendo-se aos romanos e à sua língua, talvez 

não seja precipitado dizer que essa pluralidade seja a condição mais restritiva que 

se pôs sobre a vida humana na terra. Esse povo, que, decerto, foi o mais politizado 

conhecido, "[...] empregava como sinônimas as expressões 'viver' e 'estar entre os 

                                                
44 Nesse sentido, Harari (2018, p. 40) explica que "[...] uma realidade imaginada é algo que todo 
mundo acredita e, enquanto essa crença partilhada persiste, a realidade imaginada exerce influência 
no mundo." 
45 Ainda sobre a natureza plural do homem: "[...] os homens existem no plural, e nenhum ser humano 
sabe o que é o homem no singular." (ARENDT, 2010b, p. 136). 
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homens' (inter homines esse), ou 'morrer' e ' deixar de entrar entre os homens' (inter 

homines esse desiere)." (ARENDT, 2010a, p. 9). 

Paradoxalmente, as ações46 humanas modernas parecem estar cada vez 

mais empenhadas na eliminação dessa pluralidades; na homogeneização das 

identidades. Parecem esquecer-se de que a existência e a consciência do "eu-

individual", a constituição do indivíduo, só são permitidas mediante o contato de um 

com o outro. (LACAN, 1998).  

No esforço constante de manter esta demanda acadêmica alinhada ao 

seu escopo maior e, em especial, ao deste capítulo, faz-se necessário, no entanto, 

continuar perquirindo o caminho de construção do indivíduo – e não de sua 

desconstrução. Nesse sentido, no segmento imediatamente seguinte, são 

examinados os espaços onde estas ações ocorrem; onde a pluralidade humana e as 

relações por ela condicionadas revelam o próprio ser em sua individualidade. 

2.4 O espaço das atividades humanas 

Enquanto está comprometida com realização de algo (vita activa), a vida 

humana se desenvolve – com supedâneo na ação e no trabalho – em realidades 

compostas pelos homens e suas obras. Cada atividade guarda relação com um 

ambiente em específico, um espaço característico; por sua vez, estes ambientes 

sequer existiriam não fossem as atividades humanas. 

2.4.1 O público e o privado: a clássica dicotomia 

A definição mais básica desses dois panoramas elementares, privado e 

público, assinala que há aspectos da vida humana e atividades a eles relacionadas 

que devem ser resguardadas do conhecimento geral, e outras que dependem dessa 

exposição pública para que se tornem perfeitos. 

Qualquer que seja a comunidade ou civilização estudada, será possível 

perceber que cada uma dessas atividades humanas fundamentais (vita activa) 

guarda relação com um local específico, seja ele público ou privado, comum ou 

particular. 

                                                
46 Termo que se emprega aqui no sentido de conduta, comportamento ou atuação, para reforçar a 
contradição com o espírito que deveria atender a ação humana como parte do conceito de vita activa 
de Arendt (2010a). 
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A pluralidade dos homens e a vivência coletiva de sua existência 

condicionam todas as atividades humanas. A ação, no entanto, é a única dessas 

atividades que não poderia nem mesmo ser concebida fora de um ambiente plural. 

Em acréscimo, também é a ação condição inerente ao ser humano, que o distingue 

das demais existências biológicas (ARENDT, 2010a). 

É dessa relação intrínseca entre ação e ímpeto associativo, aliás, que 

parece ter se originado o equívoco, já tratado, na tradução do zoon politikon 

aristotélico (ARISTÓTELES, 1998); no entanto, "[...] segundo o pensamento grego, a 

capacidade humana de organização política não apenas é diferente dessa 

associação natural cujo centro é o lar (oikia) e a família, mas se encontra em 

oposição direta a ela." (ARENDT, 2010a, p. 28). 

Então, esse impulso natural para a associação, como já visto, é uma 

característica comum a toda forma de vida animal (zoé), estando relacionada ao 

atendimento de necessidades impostas por condições biológicas.  

Então, se faz possível asseverar que as atividades cujo escopo é a mera 

satisfação das necessidades da vida como realidade biológica (trabalho) ou a 

produção das condições para que esta seja alcançada (obra) não qualificam a vida 

humana ao ponto de distingui-la das demais existências naturais. 

 [...] Nem o trabalho nem a obra eram tidos como suficientemente dignos 
para constituir um bios, um modo de vida autônomo e autenticamente 
humano; uma vez que serviam e produziam o que era necessário e útil, não 
podiam ser livres e independentes das necessidades e carências humanas. 
(ARENDT, 2010a, p. 15). 

Estas atividades primárias desenvolvem-se no âmbito do privado, 

caracterizado pelas relações que se estabelecem pela comunhão de necessidades, 

de onde advém a máxima de que o privado é o reino da necessidade (HABERMAS, 

2003). 

Diferentemente, a ação é, dentre as atividades fundantes, aquela que 

denota a superação, pelo homem, de suas necessidades biológicas, possibilitando-

lhe sua elaboração como pessoa perante o espaço coletivo (público).47  

                                                
47 Nesse sentido, Antunes (2004, p. 2) assinala que, "Na esfera privada, o homem encontrava-se 
privado da mais importante das capacidades - a acção política. O homem só era inteiramente 
humano se ultrapassasse o domínio instintivo e natural da vida privada", florescendo na esfera 
pública." 
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É por meio da ação que o ser humano emerge da zoé como bíos, esfera 

esta na qual se intenta a constituição de uma vida além daquela compartilhada pelos 

demais viventes: uma que se entenda coletiva e qualificada (MURRAY, 2010). 

Acerca da importância desse espaço coletivo48 (pólis) para a formação 

plena do indivíduo, em especial no período clássico grego, Jaeger (1995) destaca: 

[...] a polis representa um princípio novo, uma forma mais firme e mais 
acabada de vida social de significado muito maior que nenhuma outra para 
os Gregos. [...] Só na polis se pode encontrar aquilo que abrange todas as 
esferas da vida espiritual humana e determina de modo decisivo a sua 
estrutura. [...] Descrever a cidade grega é descrever a totalidade da vida dos 
Gregos. (pp. 106-107). 

Ainda ecoando a importância do espaço público na produção do homem 

como ser social e, em acréscimo, reconhecendo a importância da retórica e do 

discurso nesse processo, Antunes (2004, p. 3) pontua: 

Vencer as necessidades da vida privada constituía a condição para aceder 
à vida pública. Só o homem que tivesse resolvido todos os assuntos da 
casa e da família teria disponibilidade para participar num reino de liberdade 
e igualdade sem qualquer coacção. Todos são iguais (não há desigualdade 
de comandar e de ser comandado) e todos são livres em expressar as suas 
opiniões. O poder da palavra através da persuasão (a prática da retórica) 
substitui a força e a violência da esfera privada. [...] Ter coragem era a 
condição para aceder à vida política afirmando uma individualidade 
discursiva e contrariando a mera socialização imposta pelas limitações da 
vida biológica privada. [...] a polis era o espaço de afirmação e 
reconhecimento de uma individualidade discursiva. 

É nesse sentido que se percebe a bios politikos como uma espécie de 

segunda vida, recebida pelo homem em complemento à sua vida privada49, e que é 

constituída, segundo Aristóteles (1998), pela ação (praxis) e pelo discurso (lexis), 

"[...] das quais surge o domínio dos assuntos humanos." (ARENDT, 2010a, p. 29). 

Infere-se de todo o exposto que é na esfera privada que o indivíduo 

subsiste em sua animalidade (zoé); é no espaço da casa e nas relações 

estabelecidas desde o compartilhamento de necessidades primárias que o ser 

humano pratica as atividades necessárias à manutenção de sua vida (trabalho e 

obra). 

                                                
48 Segundo Jaeger (1995, p. 106), o termo grego polis, embora tenha sido empregado pela primeira 
vez para denominar aquilo que se entende por Estado, admite tradução diversa, no sentido de 
cidade. No período compreendido do fim do período patriarcal à fundação do Império macedônio, 
Estado e cidade encontravam equivalência sob o termo pólis. 
49 Corrobora essa conclusão Werner Jaeger, Paidéia, 1945, III, 111, apud Arendt, 2010a, pp. 28-29.	
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Em oposição, é na esfera pública, na vivência coletiva da diversidade, que 

o ser humano estabelece, enfim, sua identidade. É no espaço comum da 

coletividade que o indivíduo se perfaz e se revela em sua inteireza, como vida 

humana qualificada (bios): tudo isso por meio da praxis (ação em sentido estrito) e 

da lexis (ação de enunciar; discurso)50.  

Não obstante essa diferenciação entre público e privado tenha se 

harmonizado, num período inicial, com as dicotomias entre "necessidade e 

liberdade, entre futilidade e permanência e, finalmente, entre vergonha e honra" 

(ARENDT, 2010a, p. 90), ela não resistiu, em termos de clareza e solidez, às 

mudanças de organização verificadas nas sociedades subsequentes. 

2.4.2 O social: fronteiras nebulosas e a ausência de asilo para o indivíduo 

A simples inexistência de uma correspondência material ou natural ao que 

se tem por esses espaços (público e privado) já daria indícios, desde os primórdios, 

da conjunção de problemas que acompanharia a definição de suas fronteiras 

(MARTINS, 2005). Sendo mais uma realidade imaginada, mais uma obra humana 

criada por meio da linguagem, o público, o privado e os espaços correspondentes 

são constantemente redesenhados, ao sabor da imaginação e da crença coletiva.51 

Não existe um espaço público natural [...] nossa atenção deve recair não 
apenas na evolução e na porosidade da fronteira entre público e privado, 
mas também na evolução das significações que estas noções revestem. 
(MARTINS, 2005, p. 158). 

Nesse âmbito, vários são os fatores que se prestam a explicar a mudança 

na significação e na delimitação desses espaços. Partindo disso, é possível afirmar 

que um deles foi o implemento de uma nova ordem social. 

Com a inauguração da Era Moderna e o surgimento da sociedade 

burguesa, a economia deixou de ser um assunto doméstico, afeto à esfera da mera 

sobrevivência, e passou a ser regido pelo mercado. Deste movimento decorreu que 

as relações econômicas passaram a ter importância pública, exigindo um novo 

espaço para a sua realização (COSTA, 1998). 

O aparecimento da sociedade – a ascensão da administração do lar, de 
suas atividades, seus problemas e dispositivos organizacionais – do 

                                                
50 Antunes (2004, p. 2) define a ação (lato sensu: lexis e praxis) como uma "[...] actividade 
comunicacional mediada pela linguagem da pluralidade de opiniões no confronto político e efectivada 
através da retórica." 
51 A esse respeito, Hobbes (1997) e Harari (2018, p. 33). 
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sombrio interior do lar para a luz da esfera pública não apenas turvou a 
antiga fronteira entre o privado e o político, mas também alterou o 
significado dos dois termos e a sua importância para a vida do indivíduo e 
do cidadão, ao ponto de torná-los quase irreconhecíveis. (ARENDT, 2010a, 
p. 46). 

Uma vez socializados os processos produtivos, verificou-se um 

desligamento gradativo da esfera privada dessas atividades fundamentais que 

classicamente lhe eram afetas (trabalho e obra). Em decorrência desse 

distanciamento, a esfera privada deixou de ter a conotação pejorativa de privação, 

se afirmando como espaço da intimidade (BONIATTI, 2011, p. 153). 

Essa extrapolação de atividades classicamente de domínio privado em 

direção ao cenário público implementou não só mudanças estruturais nesses 

campos originários, como também deu origem a uma nova esfera. Assim, o público 

desdobrou-se no político e no social. 

Por seu turno, o privado, que originalmente se opunha à noção de 

político, agora compreendido como espaço do íntimo, passou a se opor ao social, do 

qual depende, pois, a sua materialização (ARENDT, 2010a, p. 47). 

A percepção da inexistência de um limite simplesmente "dado" entre as 

esferas do público e do privado abre caminho para o vislumbre da fluidez com que 

estes espaços se penetram e se modificam incessantemente; mas não só: 

franqueia-se, a desde esta percepção, uma óptica de teor crítico para as definições 

filosóficas e políticas que a circundam; e mais: para os reflexos que tais 

conceituações importam ao indivíduo. 

Às vezes transformada numa dialética, essa dinâmica conjuntura contra 
todo conteúdo próprio designado. Os temos e seus formatos seriam então 
públicos e privados, segundo as circunstâncias e os modos de sua 
construção. A aceitação dessa ambigüidade não pressupõe o cancelamento 
desses espaços, nem a renuncia à crítica sobre seus funcionamentos 
efetivos e, sim, “uma reflexão mais atenta sobre a atualidade, sobre os 
modos cambiantes de expressão, manifestação e construção de sentidos; 
modos que tornam ‘públicas’ certas pessoas e ‘privadas’ certas cenas 
coletivas.” (BONIATTI, 2011, p. 158). 

É sob esse viés crítico e reflexivo que Jean-Jacques Rousseau lançou 

mão das primeiras reflexões acerca da intimidade humana, sendo motivado por uma 

espécie de rebelião,  

[...] não contra a opressão do Estado, mas contra a insuportável perversão 
do coração humano pela sociedade, contra a intrusão desta última em uma 
região recôndita do homem que, até então, não necessitaria de proteção 
especial. [...] O indivíduo moderno e seus intermináveis conflitos, sua 
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incapacidade tanto de sentir-se à vontade na sociedade quanto de viver 
completamente fora dela, seus estados de espírito em constante mutação e 
o radical subjetivismo de sua vida emocional nasceram dessa rebelião do 
coração. (ROUSSEAU apud ARENDT, 2010a, p. 47). 

As linhas que separam modernamente essas esferas – outrora muito bem 

delimitadas – hoje já se mostram turvas e insuficientes para frear os ímpetos 

"predadores" dos novos agentes sociais, os quais, quanto menos se identificam com 

o Estado, mais se relacionam com as novas modalidades de poder difundidas por 

essa crescente esfera social. 

E é ainda nessa percepção crítica, já inaugurada nesta pesquisa, que se 

mostra pertinente, em especial para o escopo deste estudo, observar e analisar a 

ressignificação destas esferas e os reflexos deste fenômeno sobre o indivíduo. 

A ampliação permanente dessa esfera social, abrangendo atividades antes 
próprias dos domínios do público e do privado, e a interpenetração desses 
domínios, resultam na dificuldade em estabelecer os limites entre essas 
duas esferas e na fragilização do público, enquanto espaço reservado aos 
grandes temas da política. (COSTA, 1998, p. 190). 

Sobre tal perspectiva, a fragmentação do espaço público significou, acima 

de tudo, a perda de um mundo comum, onde se projetava a trama intersubjetiva das 

relações humanas, materializadas por meio da comunicação.  

Esse mundo compartilhado, entretanto, não se refere a um produto dado 

da cultura ou ao mundo fenomenológico da vida; tampouco é o que a Sociologia 

chama de realidade objetiva a que se integra o indivíduo. Em ultrapasse a tudo isso, 

ele é uma elaboração do homem, que responde à necessidade de uma sociabilidade 

particular, só estabelecida no espaço público, onde reina a pluralidade humana. 

Derivando daí, como reflexos imediatos, a corrosão da esfera pública, 

mais do que a simples expropriação de um espaço físico compartilhado, importou na 

dissolução do senso comum, politicamente constituído; implicou, também, o 

isolamento das pessoas, numa espécie de experiência de vida radicalmente 

privatizada. 

De um lado, a perda do mundo comum constrói a figura do indivíduo 
desinteressado e desprovido de responsabilidade perante o mundo. Para 
esse indivíduo, o outro pouco importa e pouco conta, sua existência ou não 
existência não faz a menor diferença. Equivale à experiência de indivíduos 
que se tornaram supérfluos no mundo [...] Por outro lado, nesse retraimento 
para a subjetividade, [...] o perigo de uma projeção na esfera pública de 
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critérios que só podem ter validade na experiência privada. (TELLES, 1990, 
p. 33) 52. 

Na atual conformação destes espaços, relegou-se ao público a 

identificação com o social. Não bastasse, nesse espaço se assistiu à gradual 

substituição das liberdades públicas e à busca do bem comum pelos interesses 

sociais (privados) dos grupos, classes, associações e outras instituições próprias da 

sociedade moderna (COSTA, 1998, p. 191).  

Se é com origem no público, todavia, que se constitui o mundo comum 

entre os homens, ele deve refletir não apenas aquilo que é objetivamente comum, 

mas aquilo que é dialogado53, e que, por isso, se diferencia do vivenciado 

unicamente de maneira subjetiva ou pessoal. Tais temas, embora sejam válidos na 

porção privada da vida social, não têm legitimidade – ou pelo menos não deveriam – 

para adentrar o domínio público (ARENDT, 2010a). 

É também nesse sentido que soa o alerta quanto à conversão em critérios 

políticos (públicos) de diferenças que só dizem – ou, mais uma vez, que só deveriam 

dizer – respeito à esfera privada. A perda de um espaço comum, onde os embates 

ocorrem com suporte nas diferenças de ações (discursivas) ou de opiniões, faz 

crescer o interesse naquelas distinções impostas pela natureza humana 

indissociável (ARENDT, 1998). 

Nesse caso, as pessoas serão vistas ou julgadas não por suas ações e 
opiniões, mas pelo que são, em função dos azares da vida, tal como 
atributos definidores de seu lugar no mundo. É o que ocorreu com os judeus 
nas sociedades européias. Ou então com os negros, na América. Em 
grande parte, é o que aconteceu com aqueles que, perdendo seu acesso à 
cidadania, perderam "todas as qualidades políticas distintivas e se 
converteram em seres humanos e nada mais que seres humanos." 
(TELLES, 1990, p. 40) 

Valendo-se de toda essa análise, Arendt (apud TELLES, 1990) conclui 

que a história do mundo moderno poderia, inclusive, ser descrita com base no 

                                                
52 Para expressar essa mesma ideia de indivíduos tido como supérfluos ou dispensáveis, Bauman 
(2005) se utiliza da expressão "refugo humano". Sobre essa temática, aliás, ele dedica boa parte de 
sua produção intelectual, em especial o livro intitulado Vidas desperdiçadas (2005). 
53 Nesse sentido, "O diálogo (diferente das conversações íntimas nas quais almas individuais falam 
de si mesmas)... se preocupa com o mundo comum que permanece inumano num sentido muito 
literal, enquanto os homens não fazem dele um objeto permanente de debate. Pois o mundo não é 
humano simplesmente por ser feito por seres humanos, e nem se torna humano simplesmente 
porque a voz humana nele ressoa, mas somente quando se tornou objeto de diálogo. Por mais 
afetados que sejamos pelas coisas do mundo, por mais profundamente que possamos nos instigar e 
estimular, só se tornam humanas para nós quando podemos discuti-las com nossos companheiros." 
(ARENDT, 1987, p. 31).	
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enfoque na dissolução do espaço público, no qual os homens podiam anteriormente 

se reconhecer compartilhando de um destino comum. Desse esfacelamento se 

configura uma novo regramento social, 

[...] uma sociedade despolitizada, marcada pela indiferença em relação às 
questões públicas, pelo individualismo e atomização, pela competição e por 
uma instrumentalização de tudo que diz respeito ao mundo, de tal forma 
que nele nada permanece como valor, como limite para uma ação que 
transforma tudo em meros fins para seus objetivos. (TELLES, 1990, p. 28). 

Extrai-se desta dinâmica a ideia de que a promoção da esfera social se 

fez possível com o enfraquecimento da esfera pública e a concomitante 

subordinação desta aos interesses privados, fenômeno que se deu, em especial, por 

meio da estereotipagem do comportamento no conformismo da sociedade 

(ANTUNES, 2004, pp. 5-6). 

A ação, outrora excluída do lar doméstico, deixa de ter espaço também 

em todos os níveis da sociedade. Em vez dela, o que se espera dos indivíduos 

nessa nova configuração da sociedade são comportamentos já chancelados, obtidos 

mediante regras das mais variadas naturezas, impostas no desejo da normalização 

das pessoas54; da supressão de qualquer resquício de espontaneidade que tenha 

sobrevivido da infância humana (ARENDT, 2010a, p. 49). 

Esse conformismo vale-se de um movimento duplo: o campo político 

passa a ser mero receptáculo dos interesses privados55 e nas relações sociais a 

pluralidade tende ao desaparecimento, em virtude do implemento de uma vontade 

geral56 normalizadora (ANTUNES, 2004, p. 6). 

Desde a sociedade de classes burguesa e, mais recentemente, no século 

XX com a sociedade de massas, a ação individual discursiva, que tanto se prestava 

a construir o indivíduo enquanto sujeito linguístico, como apresentá-lo no âmbito do 

espaço público, foi progressivamente absorvida por uma sociedade uníssona. 
                                                
54 A normalização e a replicação dos comportamentos, ou ainda, o "conformismo artificial" dos 
comportamentos, constituem um fenômeno intimamente relacionado com as sociedades de massa, 
sendo desta tanto causa como produto (ARENDT, 2010a, p. 70). 
55 Negando a dicotomia clássica grega, de contraposição entre o oikos e a polis, a política passou a 
se importar com temáticas que antes ocupavam a esfera privada, conferindo ao emergente campo 
social privado o status de preocupação política. 
56 Essa vontade geral se diferencia do que se entende por senso comum, este constituído por meio 
do diálogo e da contingência da convivência humana, no sentido da busca de critérios e referências 
que tenham uma validade intersubjetiva (TELLES, 2006). Por sua vez, vontade geral denota a ideia 
de uma vontade do todo, entendido como uma pessoa metafísica. Esta vontade é interpretada pelo 
corpo político ou por aquele a quem compita implementá-la. Não advém, portanto, de uma formulação 
dialética, procedente da participação discursiva de toda a sociedade. 
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[...] os homens tornam-se inteiramente privados, isto é, privado de ver e 
ouvir os outros e privados de ser vistos e ouvidos por eles. São todos 
prisioneiros da subjetividade de sua própria existência singular, que 
continua a ser singular ainda que a mesma experiência seja multiplicada 
inúmeras vezes. O mundo comum acaba quando é visto somente sob um 
aspecto e só lhe permite uma perspectiva. (ARENDT, 2010a, p. 71). 

Essa corrosão gradativa da ação subsistiu o comportamento como 

instrumento predominante da relação humana. E é essa noção moderna de que os 

homens se comportam em relação uns aos outros em vez de agirem que confere 

substrato à Economia moderna. Esta que, estando antes afeta à seara privada, se 

distanciava da política, se converteu em uma espécie de Economia Política a serviço 

do conformismo, e pôde finalmente adquirir o caráter científico57 (ARENDT, 2010a, 

p. 51). 

A previsibilidade e o controle dos comportamentos58 passam, então, a ser 

alvos de uma preocupação tanto econômica como política, fundando até mesmo 

uma nova seara de estudo na psicologia moderna, denominada behaviorismo. 

Somadas às razões já delineadas, o crescimento da esfera social tem se 

justificado pela canalização do próprio processo vital (trabalho e obra) para o 

domínio social, atividades que, durante centenas de anos se mantiveram restritas ao 

domínio privado do lar, "[...] esfera na qual as necessidades da vida, da 

sobrevivência individual e da continuidade da espécie eram atendidas e garantidas." 

(ARENDT, 2010a, p. 55). 

E foi também com suporte nessa reacomodação que o trabalho substituiu 

a ação como principal atividade humana, desencadeando um crescimento artificial 

desse processo natural59, em particular, pela implementação da lógica do 

produtivismo. "Aparentemente, em nenhuma outra esfera da vida atingimos tamanha 

excelência quanto na revolucionária transformação da atividade do trabalho [...]." 

(ARENDT, 2010a, pp. 57-58). 

                                                
57 Segundo Arendt (2010a, p. 51), antes da Era Moderna, a economia baseava-se na premissa de 
que os homens agiam "[...] em relação às suas atividades econômicas como agem em relação a tudo 
mais. Desta forma, a economia "só veio a adquirir caráter científico quando os homens tornaram-se 
seres sociais a passaram a seguir unicamente certos padrões de comportamento." (P. 51). 
58O conformismo (ou a normalização) como fenômeno social será estudado de modo mais 
pormenorizado no Capítulo destinado à análise das estruturas de Poder. Para o momento, suficientes 
são as noções até aqui implementadas de que este fenômeno tem relação direta com o advento do 
social, com a afirmação da sociedade de massas, e com a elevação do trabalho à posição de 
principal preocupação política e social.	
59 Para que não subsistam dúvidas, o processo natural a que se refere é o trabalho visto como 
atividade fundante condicionada pela própria vida biológica humana (vita activa). 



 

 
 

 

46 
 

Esse crescimento vertiginoso de produtividade só se mostrou possível 

porque, tendo sido erigido a uma nova esfera, o trabalho como atividade atraiu 

interesse social, político e econômico, não só para seu produto, mas também para 

tudo aquilo que nele pudesse intervir. 

Nessa contextura, torna-se fácil perceber por que pautas pertinentes à 

esfera privada – e até mesmo íntima –  dessa massa trabalhadora60, desse capital 

humano produtivo, passaram a ter tratamento especial; tornaram-se "preocupações 

sociais"61, que visam – gostam de assim dizer – à "expansão da liberdade 

individual." – Ou seria, na verdade, a expansão da produtividade dessas pessoas? 

"Antigos paradigmas que identificavam o 'público' como protetor de 

interesses estatais e o 'privado' como protetor de interesses individuais já não são 

mais válidos." (BONIATTI, 2011, p. 159) É nesse concerto de transformações dos 

espaços, dos interesses, da sociedade, do indivíduo e das relações que o 

intercruzam que se projeta, por meio de uma visão crítica quanto ao seus reflexos, a 

pesquisa em questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
60 Não se deve restringir a abrangência da massa trabalhadora à parcela da população que 
efetivamente trabalha, mas sim a todo aquele que participa de maneira direta ou indireta, ainda que 
minimamente, do processo produtivo. 
61 Tais como questões relativas à saúde, educação, segurança social, dentre outras que guardem 
relação com privações de liberdade que limitem o potencial dos indivíduos. 
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3 O DESENVOLVIMENTO 

"– O que é desenvolvimento?". Mais uma vez, vêm o ímpeto e a 

necessidade do ser humano de conceituar tudo o que o circunda. Mais um capítulo 

que se inicia, não só para a pesquisa aqui desenvolvida, mas também para a 

complexa e potente relação estabelecida entre o homem e a sua linguagem. 

A toda nova conceituação que se intente, a linguagem – essa conhecida 

arma humana – parece exigir nova munição. Parece reivindicar autores que efetuem 

os disparos, que muitas vezes são anônimos, mas que nem por isso deixam de 

causar seus efeitos. 

O questionamento que inaugura este tópico, tudo o que dele poderá ser 

extraído, inclusive a problemática que envolve a tentativa de respondê-lo, compõem 

o objetivo específico do capítulo sob exame. 

 Não se partirá do zero, entretanto. Os conceitos e os institutos abordados 

até aqui não o foram despretensiosamente. Realmente, parecem guardar estreita 

relação com a temática ora exibida, em especial, com os inconvenientes que dela 

advêm. 

3.1 A questão dos conceitos: o desenvolvimento como mito discursivo 

Nenhum ser humano seria capaz de, em condições normais de lucidez, 

indicar no mundo a existência material do que seria desenvolvimento. Não há 

correspondência objetiva que se denote como resposta ao questionamento lançado. 

Não existe nada na natureza que represente o objeto aqui perseguido. 

Por exclusão, pode-se asseverar que desenvolvimento é mais uma 

dessas obras62 humanas, fruto da capacidade ficcional63 do ser moderno que, por 

via da linguagem, traz à existência realidades imaginadas, que passam a compor o 

ambiente no qual está inserto, condicionando sua vida (ARENDT, 2010a) (HARARI, 

2018). 

                                                
62 Para os fins deste estudo, o termo obras pode ser lido tanto em sua concepção mais geral, no 
sentido de produto de uma ação, como também naquela desenvolvida por Arendt (2010a, p. 8). No 
último sentido, conforme exposto em capítulo anterior, obra representa as atividades humanas que 
permitem acrescentar ao mundo natural elementos artificiais, cujas existências podem ser objetivas 
ou imaginadas.  
63 A capacidade ficcional do ser humano foi mais bem abordada no capítulo 2. Representa, segundo 
Harari (2018, p. 32): "[...] a capacidade verdadeiramente única da nossa linguagem [...] transmitir 
informações sobre coisas que não existem."  
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Desenvolvimento é, em outros termos, um mito64 discursivo, uma ilusão 

conscientemente compartilhada; ou, ainda, nas palavras de Rist (2014), uma crença 

social, visto que se exprime como uma certeza coletiva que não pode ser submetida 

à prova, pois "[...] o desenvolvimento só existe como tal na medida em que passa a 

ser percebido como uma situação que promove mudanças em determinada 

coletividade humana."  (CONTERATO; FILLIPI, 2009, p. 11). 

 À vista disso, assim como acontece com toda realidade imaterial, com 

qualquer obra da linguagem humana, a conceituação do desenvolvimento é um 

esforço que requer atenção constante, e que se renova pela instabilidade que cerca 

todos estes institutos fictícios. Neste ponto, cabe o alerta de Harari (2018, p. 33), 

para quem "[...] a ficção pode ser perigosamente enganosa ou confusa." 

Aliás, por ser movido pela incerteza que essa instabilidade lhe enseja e, 

muito além, suspeitando da maneira como esta é utilizada, a linguagem sempre foi 

cara a Giorgio Agamben. O Filósofo exerce desconfiança hiperbólica e sistemática 

da linguagem, valendo-se inclusive de recursos estilísticos, na tentativa de conferir 

maior estabilidade linguística ao discurso que decorre de seu pensamento. 

(OLIVEIRA; PALO, 2013). E nisso parece não estar sozinho. 

Nietzsche também estava convencido de que a linguagem nos engana, ao 
tomarmos a palavra em seu mais singelo significado, isto é, quando 
permanecemos nela e deixamos de perceber, através dela, a indicação de 
processos que por ela não são absorvidos. Isso acontece sempre que 
tomamos um conceito em si [...] (SILVA, 2015, p. 11) 

Nisso Nietzsche parece evidenciar que a linguagem guarda em si 

resquícios de forças que a semântica não é capaz de evidenciar; relações que se 

estabelecem no momento que antecede a compreensão do discurso pelo(s) 

interlocutor(es), e até mesmo pelo sujeito ativo desta linguagem são forças, enfim, 

que condicionam a própria linguagem. 

Nesse sentido, é admissível reconhecer que a conceituação do que se 

entende por desenvolvimento é, também, um ato condicionado. Ao mesmo tempo 

que condiciona as ações que lhe são correspondentes, o simples ato de conceituar 

(fenômeno linguístico que, de per se, impõe condicionantes ao seu produto) recebe 

                                                
64 A expressão foi empregada no sentido pretendido por Thomas Hobbes (1997), para quem mito 
expressa aquilo, que não existindo materialmente, foi criado por meio da linguagem e passou a ser 
tomado como realidade pela coletividade, numa espécie de crença compartilhada, produtora de 
efeitos reais.	
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influências (condicionamentos) do seu contexto de inserção. O mundo muda; a 

sociedade se transforma e, com isso, as percepções que precedem e condicionam a 

conceituação do fenômeno sob análise também se alteram. 

É nesse sentido que se mostra pertinente a preocupação nietzschiana. 

"Acreditar que os conceitos atuais consubstanciam seu verdadeiro sentir é cair nas 

malhas de um grave erro." (SILVA, 2015, p. 2). 

"Uma simples indicação ou descrição nos dá apenas a ilusão de que 

conhecemos alguma coisa." (SILVA, 2015, p. 12). Por isso mesmo, faz-se 

necessário ir além dessa "fé tola" que move aquele que se apropria de qualquer 

definição sem empreender uma análise mais crítica de tudo aquilo que nela está 

impregnado, mas dela não se consegue distinguir: as concepções que antecedem a 

própria conceituação; o contexto no qual se implementou tal conceito; as intenções 

acobertadas na escolha de cada palavra; e mais: os efeitos almejados na recepção 

de cada elemento linguístico.  

Os nomes daquelas coisas que nos afetam, isto é, que nos agradam e 
desagradam, porque todos os homens não são igualmente afetados pelas 
mesmas coisas, nem o mesmo homem em todos os momentos, são nos 
discursos comuns dos homens de significação inconstante. Pois dado que 
todos os nomes são impostos para significar nossas concepções, e todas as 
nossas afeições nada mais são do que concepções, quando concebemos 
as mesmas coisas de forma diferente, dificilmente podemos evitar 
denominá-las de forma diferente também.  Pois muito embora a natureza do 
que concebemos seja a mesma, contudo a diversidade de nossa recepção 
dela, no que se refere às diferentes constituições do corpo, e aos 
preconceitos da opinião, dá a tudo a coloração de nossas diferentes 
paixões. Portanto, ao raciocinar, o homem tem de tomar cautela com as 
palavras, que, além da significação daquilo que imaginamos de sua 
natureza, também possuem uma significação da natureza, disposição, e 
interesse do locutor. Assim são os nomes de virtudes e vícios, pois um 
homem chama sabedoria àquilo que outro homem chama temor, crueldade 
o que para outro é justiça, prodigalidade o que para outro é magnanimidade, 
gravidade o que para outro é estupidez, etc. E portanto tais nomes nunca 
podem ser verdadeiras bases de nenhum raciocínio. Como também não o 
podem ser as metáforas, e os tropos do discurso, más estes são menos 
perigosos, pois ostentam sua inconstância, ao passo que os outros não o 
fazem. (HOBBES, 1997, p. 49) 

Sob essas perspectivas é que se acendem os primeiros alertas na 

importância do "aparentemente simples" ato de conceituar o desenvolvimento como 

fenômeno social. 

Assim como ocorre com o ímpeto de conceituação de qualquer elemento 

sociológico – tal como o próprio indivíduo – a definição da natureza e dos limites do 



 

 
 

 

50 
 

desenvolvimento é, em si, ato de violência, que mascara meras interpretações. É a 

conclusão que se extrai do pensamento nietzschiano, reverberado por Silva (2015, 

p. 2): 

Nietzsche traz sua natureza de filósofo para dentro da Filosofia. O eterno 
ruminar, característico na interpretação das palavras, é ampliado para todo 
o seu pensamento. Dizer que a interpretação não pode acabar deixa 
implícito que nada há sob a condição do absolutamente primário a 
interpretar, pois tudo é interpretação. A interpretação funciona antes como 
relação de violência do que como elucidação. Ela não consegue aclarar 
uma matéria que, com o fim de ser interpretada, oferece-se passivamente. 
[...] Justiça, Bem, Mal e demais conceitos são símbolos, máscaras que 
escondem meras interpretações. 

Essa instabilidade, entretanto, não guarda em si apenas os aspectos 

negativos mencionados. Sob o ponto de vista da perpetuação do discurso em prol 

do desenvolvimento, a instabilidade do conceito explica, inclusive, a sua grande 

propensão à atualização e à sobrevivência. Em outras palavras, a diversidade de 

conceitos que se permite extrair de um único instituto 

[...] contribui para a crença de que cada nova ideia equivale a uma 
concepção original e diferente das anteriores. Esta renovação periódica 
garante novos meios de lidar com problemas sociais, concorrente, portanto, 
para que o desenvolvimento adquira novos significados e se torne 
duradouro. (FREITAS; CRUZ; RADOMSKY, 2016, p. 93). 

Sobre esta característica que assiste os conceitos relacionados às 

Ciências Sociais como um todo, em especial, sobre as mutações que acompanham 

a noção de desenvolvimento, Cardoso (1995, p. 148) reafirmou, em conferência 

realizada em Washingnton/EUA, que, "[...] nas ciências sociais, os conceitos são 

historicamente densos. Quer dizer: eles precisam redefinir-se65 sempre que ocorram 

alterações de alcance estrutural nas relações sociais." 

E, neste tocante, a afirmação parece corroborar aquilo que há muito 

restou revelado no pensamento de Nietzsche, para quem "[...] o segredo de ser 

perene [...] não está em ser um símbolo. O segredo da imortabilidade reside no 

movimento." (SILVA, 2015, p. 2). 

Essa mutabilidade que lhe é inerente, a sua adaptabilidade intrínseca que 

faz do desenvolvimento "um fenômeno de natureza social marcado pela controvérsia 

                                                
65 Nisso reside uma das possíveis "vantagens" da natureza mitológica do desenvolvimento: a 
possibilidade de ser construído, desconstruído e reconstruído tomando-se por base novos valores; 
novas referências, sem que seja preciso desconsiderá-los por completo de uma única vez para que 
se crie uma nova categoria ou produto substitutivo. 
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quanto às suas formas de concepção e de aferimento." (CONTERATO; FILLIPI, 

2009, p. 11) 

A crescente fragmentação e a ampliação verificadas desde sua 

concepção originária reclamam de todos aqueles que se envolvam com esse 

fenômeno uma atenção especial, para que não se caia nas armadilhas – sobretudo 

linguísticas – que o circundam. Cada conceito diferente, toda interpretação que se 

confere ao mito em foco, a esta verdadeira obra ficcional do homem, traz em si um 

conjunto de efeitos correspondentes. 

Com substrato nessa percepção que se torna relevante o cuidado no trato 

com esse instituto, em especial no que tange aos efeitos que dele decorrem. Nesse 

sentido, muito além da concentração dos esforços na identificação da melhor 

concepção do desenvolvimento, analisar as distintas percepções consolidadas na 

história demanda uma apreciação crítica e contextualizada de cada uma das 

propostas. 

Para os fins do presente estudo, muito mais do que distinguir dentre os 

modelos propostos "a opção correta", ou mesmo exaurir o elenco de todos eles, 

interessa perceber a diversidade das concepções em torno de um só instituto, e 

estimular a reflexão sobre os variados efeitos que cada uma destas impõe na 

realidade da sociedade e dos indivíduos. 

Nesse sentido, torna-se clara a necessidade de retirar-se da posição de 

passividade, de uma anuência irrestrita, e questionar as razões que precedem e os 

efeitos que se sucedem a cada uma destas concepções (políticas por natureza). 

Não que as razões "ideologicamente corretas" de hoje garantam o "sucesso" de 

cada um desses projetos amanhã (CARDOSO, 1995). Aliás, subsiste em paralelo a 

este estudo uma preocupação em refletir se há nesse furor desenvolvimentista 

metas e resultados que justifiquem a violência de sua implementação, e se o 

desenvolvimento é, em si, um caminho inescusável, o norte único para a orientação 

da vida humana. 

Ampara esse espécie de cautela o fato de o desenvolvimento ser uma 

realidade imaterial, um mito, significando dizer que, do mesmo jeito como foi 

construído, pode ser reconstruído ou (por que não?) desconstruído. Tudo depende 

da crença coletiva que o sustenta. 
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3.2 Origens e caminhos do desenvolvimento 

Conquanto seja tema recorrente na política e na sociedade atuais, o 

desenvolvimento como é conhecido hoje só passou a fazer parte da realidade 

mundial há pouquíssimo tempo. O desenvolvimento, na qualidade de fim perseguido 

por via de um dado conjunto de práticas e projetos ordenados, originou-se no 

período imediatamente após a Segunda Guerra Mundial66. 

Como se pode imaginar, o contexto global verificado naquele momento 

era de completa fragilidade. As perdas da guerra eram percebidas até mesmo por 

aqueles que dela não participaram. Entre os países que se envolveram ativamente, 

no entanto, os efeitos foram sentidos de maneira mais profunda, seja do lado 

vitorioso, os Aliados (principalmente França e Reino Unido), ou do perdedor, o 

chamado Eixo (Alemanha, Itália e Japão). 

As perdas humanas haviam sido enormes: estima-se em 40 milhões o 
número de mortos na Europa (entre civis e militares), incluindo-se aqui a 
União Soviética (que sozinha sofreu a perda de 20 milhões de pessoas). 
Além disso, havia feridos, doentes e incapacitados em número também 
elevado: no caso do Japão, 2 milhões de mortos, e também 4 milhões que 
apresentavam alguma sequela da guerra. Além do drama inerente ao fato 
em si, mortos e inválidos representavam uma substancial redução da força 
de trabalho desses países. A isso se somava a destruição material: 
infraestrutura seriamente danificada [...]; destruição de casas e outros 
edifícios [...]; redução dos plantéis de gado, escassez de fertilizantes, 
devastação de terras agrícolas. (SAES;  SAES, 2013, p. 436). 

Em evidente contraste, os Estados Unidos emergiram como a “[...] grande 

potência econômica no imediato pós-guerra – detendo cerca de 25% do produto e 

do comércio mundiais.” (ALMEIDA, 2001, p. 118). Não é de se espantar que dentre 

as suas principais preocupações, naquele momento, estava a adoção de medidas 

voltadas à manutenção do seu desempenho econômico. 

Conforme advertem Flavio A. Saes e Alexandre M. Saes (2013), no 

entanto, a significante expansão da área de influência da União Soviética pelo 

aumento da área correspondente às economias socialistas naquele mesmo período 

pós-guerra, tornou-se obstáculo crucial para os planos de hegemonia 

estadunidenses. 

                                                
66 Para fins de localização temporal dos fatos aqui tratados, é oportuno relembrar as divisões 
históricas de dois importantes períodos para a realidade mundial. São eles: Segunda-Guerra Mundial 
(1939-1945) e Guerra-Fria (1945-1991). 
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A preocupação com o alastrar do comunismo, principalmente pelo apelo 
que podia representar para populações miseráveis, também induziu ações 
dos países capitalistas mais adiantados no sentido de propor medidas 
promotoras do desenvolvimento nos países pobres. (SAES;  SAES, 2013, p. 
433) 

Esse panorama motivou os países que se consolidaram nesse pós-

guerra, em especial Estados Unidos e União Soviética, a buscarem uma aglutinação 

dos povos em torno de seus projetos, apresentados como sendo voltados à 

reconstrução e ao crescimento dos países necessitados, os quais, por sua vez, 

assimilariam os preceitos difundidos pelos primeiros.67 

Assim, foram criados diversos organismos multilaterais de abrangência 

global, que passaram a "orientar" os rumos desse novo período em seus mais 

diversos aspectos (financeiro, comercial, humanitário, saúde, trabalho, educação 

etc), numa espécie de compromisso compartilhado. 

As negociações que objetivavam o estabelecimento de organismos 
multilaterais, como a Organização das Nações Unidas (ONU), visando a 
consolidação de uma governança global para o novo contexto geopolítico 
do pós-guerra, a formulação de acordos internacionais para o crescimento 
do comércio internacional, sobretudo no âmbito da Organização Mundial do 
Comércio (OMC), e a fundação do Banco Mundial com vistas à 
reconstrução dos países devastados pelo conflito revelam que o cenário se 
havia tornado propício a uma espécie de compromisso global em nome da 
estabilidade econômica pró-crescimento. (NIEDERLE; RADOMSKY, 
2016)68. 

Essas instituições se valiam da crença disseminada naquele período, no 

sentido da necessidade de uma intervenção progressiva na ordem econômica e 

social desses países "necessitados", para que pudessem alcançar determinados 

objetivos. Essa ingerência progressiva, embora buscasse se fundamentar em um 

discurso de ajuda humanitária, advinha de motivações que extrapolavam aquelas 

anunciadas. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, 

De um lado, esperava-se que esses recursos retornassem à economia 
americana sob a forma de exportação para os países europeus de modo a 
estimular a atividade econômica nos Estados Unidos. De outro, e talvez 
mais importante, havia uma razão de ordem política: esta fica clara quando 
[...] o presidente norte-americano Harry Truman enviou ao Congresso uma 
mensagem em que se formulava aquilo que ficou conhecido como Doutrina 
Truman. O presidente americano afirmava que era chegada a hora de 
bloquear a expansão soviética por meio de uma estratégia de contenção. 
(SAES;  SAES, 2013, p. 438). 

                                                
67 Esse conflito ideológico e político é uma das características da chamada Guerra-Fria travada entre 
os dois países. 
68 Em acréscimo, SAES; SAES (2013, p. 433) citam ainda: UNESCO (Organização Educacional, 
Científica e Cultural), FAO (Organização para a Agricultura e Alimentação), OMS (Organização 
Mundial de Saúde), OIT (organização Internacional do Trabalho), dentre outros. 
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No concerto dessa conjuntura, esses "projetos de reconstrução e 

crescimento" valiam-se dos discursos sobradamente persuasivos para reunir em 

torno de si o maior número possível de países. Nesse sentido, é categórica a 

percepção de Ribeiro (2008, p. 6), ao sustentar que: 

O desenvolvimento é concebido como uma política econômica internacional 
principalmente para resolver o problema da necessidade de expansão 
internacional do capitalismo como sistema mundial no pós-guerra, sob a 
hegemonia americana. O confronto político-ideológico capitalismo versus 
comunismo é certamente relevante, mas secundário. Uma forte ideologia do 
desenvolvimento se torna necessária para induzir os chamados países 
subdesenvolvidos a adotar o desenvolvimento como seu objetivo maior, o 
que a política internacional do desenvolvimento poderia ajudar a promover 
oferecendo empréstimos internacionais e assistência técnica. Uma vez 
aceito, um esquema como esse poderia garantir o funcionamento de uma 
nova ordem capitalista internacional, em substituição ao velho colonialismo. 

Nessa espécie de corrida ideológica, política e, principalmente, 

econômica, estes países valiam-se de mensagens propagandistas para incutir 

nesses chamados países subdesenvolvidos a ideia de que o fim almejado por seus 

"projetos" era superior a qualquer outro; empenhavam-se em convencer de que o 

modo de vida69 por eles propostos teria mais valor. Nesse sentido, é possível 

acenturar que 

[...] a polarização entre capitalismo e socialismo é um dos dados mais 
importantes para a compreensão do que foi o século XX. E não só por sua 
implicação política mais imediata – a chamada Guerra Fria – mas porque a 
existência de um sistema "concorrente" obrigou o capitalismo a se 
transformar no sentido de demonstrar sua "superioridade" enquanto 
promotor do bem-estar da população, já que também era o argumento 
apresentado pelos governos dos países socialistas. (SAES;  SAES, 2013, p. 
434) 

Em meio a todas essas circunstâncias já alinhavadas, aquele mesmo 

presidente estadunidense já citado, Harry Truman, ao proferir seu discurso de 

posse70, valeu-se do termo subdesenvolvido para fazer alusão a áreas 

                                                
69 Durante o período da Guerra Fria (1945-1991), o modo de via nos Estados Unidos (american way 
of life) foi fortemente propagado pela mídia para mostrar as diferenças da qualidade de vida da 
população que compunha o bloco capitalista daquela que pertencia ao bloco socialista. Expressões 
como "O melhor padrão de vida do mundo" e "Não há jeito melhor que o jeito americano" encartavam 
diversas propagandas da época. Os efeitos sociais dessa indução publicitária à adoção do modo de 
vida estadunidense são percebidos até hoje, inclusive no Brasil. Sobre o tema, e principalmente, 
aprofundando-se na questão relativa à deterioração da cultura brasileira em privilégio da norte-
americana, é oportuna a leitura do livro A Invasão Cultural Norte-Americana, de Júlia Falivene Alves, 
referenciada nesta pesquisa. 
70 Dentre as temáticas abordadas em seu discurso, Harry Truman anunciou que adotaria em seu 
governo práticas de assistência aos países mais pobres. Ainda nesse contexto, afirmou-se que a 
realidade social dessas nações que enfrentavam problemas de pobreza e desigualdade precisava ser 
repensada tendo como orientação a noção de "subdesenvolvido". (RIST, 2014).	
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economicamente atrasadas. O evento, tido por muitos como a primeira vez em que a 

expressão foi utilizada para um grande público, implementou a clara noção da 

existência de uma condição a ser superada e de outra a se perseguir. (ESTEVA, 

2010). 

Obviamente, como se percebe, a distinta "benevolência" desses países já 

desenvolvidos, em especial os Estados Unidos, e daqueles organismos recém-

criados, os conduziria a oferecer planos e caminhos para que essas outras nações 

"mais atrasadas" alcançassem o objetivo – que aqueles haviam acabado de indicar.  

Neste ponto, convém trazer à memória alguns pontos particularmente 

investigados no capítulo anterior. Conforme restou evidenciado no desenrolar da 

pesquisa, estas obras humanas, estas realidades imaginadas, estes produtos da 

capacidade ficcional do ser humano não possuem correspondência material objetiva 

na natureza. De efeito, a delimitação exata dos elementos que compõem tais mitos é 

atribuída àquele(s) que se coloca(m) como seu(s) criador(es). 

Em outras palavras, no momento em que foi criado, por meio da 

linguagem, o mito do desenvolvimento, foram também estabelecidas as concepções 

que dele advêm. No instante em que este mito foi aceito pela coletividade como 

verdade, ele não só foi trazido à existência, mas também passou a produzir seus 

efeitos, a condicionar a vida de todos aqueles que com ele mantivessem contato 

(HARARI, 2018). (ARENDT, 2010a). 

Sem perceber, naquele momento, por meio daquele simbólico discurso de 

posse, milhões de pessoas receberam e chancelaram a ideia de que determinadas 

condições – ou mesmo modelos – de vida eram desejáveis, ao passo que outras 

deveriam ser necessariamente alteradas e superadas, para que se tornassem 

semelhantes às primeiras. Estava pronto o mito do desenvolvimento. 

Menos de um século depois, as mudanças verificadas nas concepções do 

desenvolvimento parecem fitar as alterações da conjuntura global, e redirecionar os 

comportamentos que lhe são condicionados a outros rumos.  

Não é apenas isso, porém, porquanto tais mudanças parecem, também,  

se empenhar em mitigar a resistência verificada a um ou a outro aspecto do discurso 
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desenvolvimentista, causada em especial pelas consequências que já se 

consolidam. 

A diversidade de proposições em torno deste único instituto, não obstante 

fomente discussões inclusive acadêmicas sobre o tema, mais parece colaborar para 

a renovação e prolongamento do discurso desenvolvimentista. A cada modelo de 

desenvolvimento novo que se propõe e a cada caminho diferente que se abre, 

renova-se a crença coletiva em torno desse mito (FREITAS; CRUZ; RADOMSKY, 

2016, p. 93), como se o foco das dúvidas e das preocupações estivessem mais no 

caminho do que no destino a ser almejado. 

Sob tais perspectivas, serão expostas a seguir algumas das concepções71 

de desenvolvimento que se consolidaram nas últimas décadas. Guardando-se 

coerência ao que foi desenvolvido até aqui, no entanto, não se persegue a 

identificação do "melhor caminho" a ser seguido; tampouco se busca induzir a ideia 

de que as concepções destacadas neste estudo teriam maior ou menor importância 

do que outras tantas. 

Primeiramente, porque qualquer modalidade de aferição dos resultados 

destes projetos de desenvolvimento estará sujeita a críticas metodológicas e a 

valorações subjetivas (CONTERATO; FILLIPI, 2009, p. 11). Findará, assim, a  

depender de um consenso, uma fé coletiva e, em última análise, do convencimento 

do discurso para ser validado.  

Diferentemente, o ponto mais relevante para o direcionamento ora 

apontado é que, conquanto o brilhantismo e a colaboração trazidos por aqueles que 

se dedicam a tal identificação72, essa busca (que ora se rejeita) parece pressupor 

que existe de fato uma condição a ser superada e outra a ser alcançada. E mais: 

que esta última deve necessariamente se assemelhar àquela que o discurso do 

desenvolvimento aponta. São discussões que parecem já iniciar pela validação do 

próprio discurso desenvolvimentista, como se inquestionável fosse, e não mais uma 

obra da linguagem humana. 

                                                
71 Outras várias concepções poderiam ter sido selecionadas para este fim, como, por exemplo, a 
Teoria da Dependência, de Fernando Henrique Cardoso (2000). A escolha destas ou de outras 
concepções, no entanto, não produz maiores interferências no objetivo central desta pesquisa. Isso 
porque, malgrado a existência de divergências pontuais em cada uma dessas perspectivas, todas se 
fundamentam na validação do discurso desenvolvimentista, este sim, caro a esta pesquisa. 
72 Identificação da concepção mais adequada ao que se deve entender de desenvolvimento. 
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Se há uma ideologia que deu certo, que “pegou” no mundo 
subdesenvolvido, é a ideologia do desenvolvimento. A idéia de 
desenvolvimento se entranhou tanto no nosso modo de pensar e de nos 
percebermos como parte do mundo que temos grande dificuldade até 
mesmo de tomá-la criticamente como objeto de investigação. É como se ela 
fosse parte inerente do nosso “nós” em direção ao futuro. Temos dificuldade 
de entender que o futuro de que a ideologia do desenvolvimento fala não é 
“o” futuro, mas sim “um” futuro, um determinado futuro que essa ideologia 
apresenta para nós como sendo nosso. (RIBEIRO, 2008, p. 75) 

O que se busca, por conseguinte, é simplesmente uma leitura crítica e 

desconstrutiva dessas propostas, um convite ao questionamento desses mitos e à 

percepção de sua pluralidade. Assim configurado, pretende-se extrair os elementos 

necessários para análise final a qual se propõe este estudo. 

3.2.1 Rostow: ideologia sob a forma de uma "teoria" 

Economista norte-americano contemporâneo aos acontecimentos desse 

período pós-segunda guerra73, Walt Whitman Rostow tomou para sua vida 

profissional um interesse ou uma preocupação constante com as questões dos 

Estados Unidos da América no panorama mundial. Desse impulso é que surge, 

inclusive, a motivação e a temática de suas pesquisas, "nas quais a teorização 

pretende sobretudo atender o que a política requer." (RIBEIRO, 2008, p. 73). 

Em suas formulações, Rostow tinha clareza de que seu papel como 

cientista não era o de solucionar problemas práticos. Diversamente, ele entendia 

que os "homens práticos" dirigem suas ações condicionadas às abstrações que são 

criadas pelos "homens das ideias", os quais, por sua vez, as produzem, buscando 

conferir ao mundo certa ordem e direção. 

O mundo das ideias é um mundo espaçoso. [...] No final, porém, um rude 
pragmatismo molda o conteúdo da vida intelectual; e, por sua vez, o 
comportamento dos homens práticos é governado por abstrações que os 
homens de ideias criaram para dar um grau de ordem ao mundo dos seres 
humanos e às coisas sobre eles.74 (ROSTOW, View from the Seventh Floor. 
1st ed. New York: Harper & Row, 1964, p. 46 apud RIBEIRO, 2008, p. 73). 

Essa consciência não só orientou a produção de Rostow em uma direção 

muito mais política e ideológica do que teórica, como também se mostrou 

profundamente esclarecedora para uma análise mais crítica e apurada de sua 

"teoria". Aliás, "[...] Walt Whitman Rostow é talvez o intelectual mais importante na 
                                                
73 Equivalente, também, ao período da Guerra-Fria. 
74 Na versão original: "The world of ideas is a spacious world. [...] In the end, however, a rude 
pragmatism shapes the content of intellectual life; and, in turn, the behavior of practical men is 
governed by abstractions which men of ideas have created in effort to give a degree of order to the 
world of human beings and things about them." 
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criação e na promoção do desenvolvimento como ideologia e como política de 

Estado" (RIBEIRO, 2008, p. 6), o que evidencia o quão imbuído dessas 

características está aquilo que fora por ele exprimido como teorização. 

 É com amparo nessas motivações que parece ter emergido a concepção 

de Rostow para o desenvolvimento, a quem se atribui o primeiro trato teórico do 

tema75. Recuperando uma espécie de Darwinismo social76, Rostow propõe que o 

desenvolvimento se daria a partir de uma sucessão ordenada de estágios, ou de 

etapas77, por meio dos quais as sociedades humanas se projetam de condições 

inferiores a superiores. Segundo seu modelo, estas sociedades são classificadas em 

estágios que partiriam de rudimentares chegando até o modelo ocidental de 

sociedade industrializada, de consumo em massa – padrão último e universal. 

(ROSTOW, 1974). 

Desde então, entendia-se que as diferenças entre as diversas nações, 

inclusive culturais, não seriam fruto da pluralidade humana, ou mesmo das diversas 

configurações que essas sociedades poderiam se relacionar com o ambiente no 

qual se inserem. Esses contrastes são fruto do atraso de certas sociedades no 

concernente à modernização. (LAYRARGUES, 1997, p. 2). 

A ideologia rostowiana, pois, difundia uma espécie de receita para o 

desenvolvimento, extraída do que teriam sido os passos implementados pelos 

países já desenvolvidos. Nisso, propagava-se não só a necessidade de adoção de 

certas medidas políticas e sociais, mas também a aclamação de um estilo de vida 

específico: o american way of life. 

Das proposições de Rostow, extraem-se pontos nodais que sua suposta 

teoria anuncia. No trecho transcrito a seguir, por exemplo, ao descrever como 

fórmula a ser seguida o que teria sido o primeiro arranco, Rostow indica de maneira 

clara os meios pelos quais se implementaria o seu modelo de desenvolvimento: 

                                                
75 Para pesquisadores como Ribeiro (2008), no que pese o desenvolvimento tenha assumido "novas 
formas" desde seu aparecimento como temática mundial, a concepção de Rostow, em especial no 
que concerne à necessidade da propagação de uma ideologia desenvolvimentista, perdura até hoje. 
Desse modo, o fato de o desenvolvimento ainda ocupar o palco central de discussões políticas e 
acadêmicas seria produto do empenho da ideologia desenvolvida por parte de Rostow.   
76 No sentido de "evolução social". 
77 As cinco etapas do desenvolvimento, segundo Rostow (1974), são: (1) a sociedade tradicional; (2) 
as precondições para o arranco; (3) o arranco; (4) a marcha para a maturidade; (5) a era do consumo 
em massa. 



 

 
 

 

59 
 

O caso mais geral da história moderna [...] viu a fase das precondições 
surgir não endogenamente, mas provinda de uma intromissão externa por 
sociedades mais adiantadas. Essas invasões - literais ou figurativas - 
abalaram a sociedade tradicional e iniciaram ou aceleraram seu 
desmoronamento; elas, porém, igualmente puseram em movimento idéias e 
sentimentos que originaram o processo graças ao qual uma alternativa 
moderna para a sociedade tradicional pôde ser construída a partir da antiga 
cultura. (ROSTOW, 1974, p. 18). 

Desse pequeno trecho, podem ser identificados elementos importantes da 

Teoria dos Estágios de Rostow, em especial, os métodos pelos quais se dariam o 

seu projeto: intromissão externa, invasão, abalo, desmoronamento. Não bastasse, 

ainda nesse trecho é possível perceber a natureza ideológica das formulações de 

Rostow, em especial quando justifica que as medidas implementadas trouxeram 

movimento a certas ideias e sentimentos entre aqueles que estavam sendo alvo 

destas intromissões (RIBEIRO, 2008). 

Não causa surpresa o fato de a "teoria" de Rostow ter sido objeto de 

severas críticas78, não só pelas razões que se pode criticamente extrair do que fora 

exposto de sua ideologia, mas, sobretudo, pelos resultados experimentados por 

aquelas sociedades que intentaram – ou foram forçadas a – implementar as práticas 

por ele propagadas. 

3.2.2 Schumpeter: teoria do desenvolvimento econômico ou do lucro empresarial? 

Figurando no rol dos grandes economistas do século XX, Joseph Alois 

Schumpeter foi um economista e cientista político austríaco radicado nos Estados 

Unidos. Sua produção intelectual teve início anos antes do fim da Segunda Guerra 

Mundial. Foram, porém, os desdobramentos de seu pensamento – e não ele 

isoladamente analisado – que contribuíram para a formação do conceito de 

desenvolvimento hoje difundido. 

Os aportes de Schumpeter para a teoria econômica e o debate em torno 

do desenvolvimento encontram-se difundidos em diversos diversos artigos e livros. 

Nisso reside a dificuldade inicial de sintetizar seu pensamento. Não só, porém. No 

decurso de sua vida, Schumpeter implementou mudanças significativas – e até 

abruptas – em suas perspectivas, razão pela qual tanto sua produção, como seus 

                                                
78 Nesse ponto, parece ser indicada a leitura de Sarmento (2012). No artigo referenciado, são 
analisadas algumas das diversas críticas lançadas à teoria de Rostow, que, para Sarmento, talvez 
tenha sido a mais questionada até o momento. 
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desdobramentos, devem ser entendidos em sua natureza evolucionária. (PIVOTO; 

CARUSO; NIERDELE, 2016). 

O que torna singular a obra de Schumpeter é, em primeiro lugar, o 

esforço generalista79 de sua visão do processo de desenvolvimento. Por meio de 

sua teorização, foi perseguida uma análise mais abrangente do desenvolvimento 

econômico, no que ele se distancia dos demais economistas neoclássicos que lhe 

foram contemporâneos: 

Devido a essa dependência fundamental do aspecto econômico de coisas 
sobre tudo mais, não é possível explicar uma mudança econômica através 
somente de condições econômicas prévias. Isso porque o estado 
econômico de um povo não emerge simplesmente de condições 
econômicas anteriores, mas somente de toda situação anterior [...] 
(SCHUMPETER, 1982, p. 74). 

Em segundo lugar – e aí reside, talvez, a característica principal de sua 

obra – Schumpeter dedicou-se ao estudo do "[...] papel da tecnologia na sociedade, 

ao fazer dessa variável o motor do desenvolvimento". (DA COSTA, 2006, p. 1) 

Dessa maneira, o aspecto fundamental do desenvolvimento econômico diz respeito 

ao processo de inovação e às suas consequências na organização dos sistemas 

produtivos (SOUZA, 2012). 

Para Schumpeter, sempre que novos produtos e processos estiverem 

sendo criados, de modo a propiciar perturbações no estado de equilíbrio natural do 

ciclo de produção80, o desenvolvimento estará garantido. Assim, o agente 

econômico81 deveria buscar constantemente a quebra desse equilíbrio, inserindo 

inovações que lhe confiram concentração de mercado e possibilidade de alcançar 

lucro puro. 

                                                
79 Generalista no sentido de compreender que, embora se esteja focando no desenvolvimento em seu 
aspecto econômico, este se mostra intimamente relacionado e dependente a questões que 
extrapolam às econômicas. No que respeita à aplicabilidade de sua teoria a toda e qualquer 
sociedade, no entanto, Schumpeter é considerado "razoavelmente geral", já que "não tenta explicar 
todo o desenvolvimento econômico, mas somente aquele que se verifica no sistema capitalista." 
(MORICOCHI; GONÇALVES, 1994, p. 28)	
80 Para a compreensão daquilo que chama de "economia estacionária" Schumpeter traz o modelo de 
um fluxo circular. Tal modelo representa o equilíbrio entre as variáveis produtivas, que possibilita um 
crescimento equilibrado da Economia. Por outro lado, diferenciando do simples crescimento, o 
desenvolvimento se dá a partir de mudanças que importem na perturbação desse estado de equilíbrio 
(SCHUMPETER, 1982). 
81 Na obra de Schumpeter, o primeiro agente econômico apontado foi o empresário-inovador. 
Seguindo a ideia de evolução de sua teoria, o autor indica, no segundo momento, a grande empresa 
como principal agente do desenvolvimento econômico (SCHUMPETER, 1982 e 2017). 
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Em outros termos, "[...] a crescente oligopolização e, inclusive, a formação 

de monopólios seriam benéficos ao processo de inovação e, por conseguinte, ao 

desenvolvimento." (PIVOTO; CARUSO; NIERDELE, 2016) Estas inovações 

derivariam de um constante comprometimento e intenção destes agentes, que não 

seriam motivados apenas pelo lucro (SCHUMPETER, 1982). 

Surge desse contexto a ênfase que a teoria de Schumpeter (1982)  

conferiu ao crédito como prática fomentadora desse processo de inovação, em 

desprestígio da poupança, prática defendida pela maioria dos autores clássicos. 

Nesse sentido, credita-se como possível reflexo da teoria schumpeteriana a criação 

de bancos de fomento e desenvolvimento, tais como o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no Brasil, e o Banco Interamericano 

de Desenvolvimento (BID) (PIVOTO; CARUSO; NIERDELE, 2016). 

Por todas essas características, o modelo desenvolvido por Schumpeter 

parece ser mais adequado a uma parcela muito restrita de sociedades, todas elas 

necessariamente capitalistas, que detenham uma cultura empresarial consolidada, 

forte capacidade de financiamento, condições favoráveis para a criação de 

tecnologias, além de instituições eficientes. 

Ademais, esse modelo parece supor serem indispensáveis um contexto 
sociopolítico favorável às mudanças, um espírito empreendedor e a busca 
do lucro como objetivo legítimo. Nem sempre, porém, essas condições se 
observam nos países subdesenvolvidos, ou mesmo naqueles ditos 
desenvolvidos. (PIVOTO; CARUSO; NIERDELE, 2016, p. 26). 

Para teóricos que lhe sucederam, como Celso Furtado, a teoria de 

Schumpeter é mais uma teoria do lucro do que uma teorização do progresso 

econômico (FURTADO, 1961). Não bastasse, ao analisar empiricamente as 

inovações produzidas no curso dos últimos anos, Meier e Baldwin (1968) relatam 

que elas não produziram influxo proporcional à quantidade verificada, de modo que 

não se poderia ter na inovação o maior propulsor do desenvolvimento econômico. 

Na verdade, assim como ocorre com outros estudos clássicos, o interesse 
de Schumpeter por um modelo de crescimento econômico fundado na 
mudança técnica e institucional parece ter desviado sua atenção de uma 
discussão mais apurada sobre as medidas do desenvolvimento. (PIVOTO; 
CARUSO; NIERDELE, 2016, p. 26). 

O que se tem, ao final, é uma teoria volvida essencialmente para a ordem 

produtiva. E, ainda que tenha considerado em seu estudo a dependência da 

Economia a outras esferas de conformação social, Schumpeter parece ter mantido 
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em demasia o seu foco na questão econômica, a qual se mostrou incapaz de 

resolver isoladamente todas as outras de que se expressa como dependente. 

3.2.3 Celso Furtado: subdesenvolvimento como produto do sistema capitalista 

Também inserta no âmbito pós-Segunda Guerra, a produção de Celso 

Monteiro Furtado, economista brasileiro, inaugurou no País o rompimento com a 

concepção ortodoxa predominante de desenvolvimento, que se ergueu sobre as 

bases ideológicas de Rostow. Para Furtado (1992, p. 5), "[...] os processos de 

desenvolvimento não se davam fora da história", pelo que não se poderia pretender 

a universalização de um modelo que privilegiasse a pluralidade de contextos 

históricos e sociais. 

Partindo dessas premissas iniciais, Celso Furtado dedicou-se à 

formulação de um conjunto teórico acerca do desenvolvimento que fosse próprio à 

realidade dos países periféricos (não centrais). Nesse contexto, Furtado foi 

convidado a integrar o corpo técnico da Comissão Econômica para a América Latina 

e o Caribe (CEPAL)82, logo após sua criação, onde permaneceu por quase dez 

anos. 

Em coerência com a produção teórica da própria CEPAL83, Celso Furtado 

apresentou suas formulações teóricas iniciais sobre o subdesenvolvimento, de modo 

a evidenciar a necessidade de uma preocupação com a própria superação do 

fenômeno. Em resposta, ele indicava a industrialização como paradigma do 

desenvolvimento e a intervenção estatal como caminho mais efetivo para se levar a 

cabo esse processo. 

Naquele momento histórico, entendia-se o subdesenvolvimento como um 

reflexo da "deterioração dos termos de intercâmbio". A par disso, Furtado (1991) 

advertia sobre a desigualdade da natureza dos bens que compunham as trocas 

efetivadas entre os países industrializados e aqueles tidos como mais atrasados, no 

                                                
82 A CEPAL, uma das comissões regionais das Nações Unidas, foi fundada para orientar o 
desenvolvimento econômico da América Latina, coordenar as ações encaminhadas à sua promoção 
e reforçar as relações econômicas dos países entre si e com as outras nações do mundo. 
Posteriormente, seu trabalho foi ampliado ao Caribe e se incorporou o objetivo de promover o 
desenvolvimento social. Fonte: CEPAL. Disponível em: <https://www.cepal.org/pt-br/cepal-0>. Acesso 
em: 10 de setembro de 2018. 
83 Sobre a evolução dos estudos da CEPAL acerca do desenvolvimento, bem como nas 
reformulações de suas propostas de caminho para os países signatários, oportuna é a leitura de 
BIELSCHOWSKY, Ricardo (Ed.). Cinqüenta anos de pensamento na CEPAL. CEPAL, 2000. 
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que contrariava um dos preceitos fundamentais da teoria ortodoxa do 

desenvolvimento, que defendia a existência de benefícios mútuos a todos os 

envolvidos em relações comerciais conjuntas. 

Os países periféricos haviam-se tornado produtores de bens primários – 
produtos agrícolas e minerais –, que detinham demanda internacional pouco 
dinâmica, e importadores de bens manufaturados, com demanda doméstica 
em rápida expansão. A consequência disso era um desequilíbrio estrutural 
na balança de pagamentos (“a diferença entre o total de dinheiro que entra 
e que sai de um país”). A saída dessa condição passava necessariamente 
pela capacidade de industrialização dos países periféricos, invertendo a 
pauta de importações e exportações [...]. (CASSOL; NIERDELE, 2016, p. 
33). 

Não obstante o avanço que representaram esses passos introdutórios de 

Celso Furtado no campo da teorização do processo de desenvolvimento, sua maior 

contribuição se deu com a formulação da "teoria do subdesenvolvimento", momento 

que se configurou como inegável reformulação de suas concepções.84 

Para tanto, Furtado (1961) acrescentou em suas análises fatores 

socioculturais internos que avalizam a posição de dependência de países periféricos 

no panorama internacional, bem como a dimensão do poder, considerado como 

elemento replicador da estrutura social que dá suporte ao subdesenvolvimento 

(CASSOL; NIERDELE, 2016). 

Desta maneira, contrapondo-se a Rostow (1974), para quem o 

subdesenvolvimento representava uma etapa do processo de desenvolvimento, 

Furtado (1961) apresentou aquela condição como fruto de um processo autônomo. 

O subdesenvolvimento é, assim, uma condição estrutural, um produto da trajetória 

desigual dos países em seus mais diversos contextos. 

É um processo histórico peculiar em que a difusão do progresso técnico – a 
inovação – não conduz à homogeneização social, mas à concentração de 
renda e ao aumento da desigualdade social. Ou seja, de acordo com 
Furtado, o subdesenvolvimento é uma condição estrutural dos países pouco 
industrializados (os latino-americanos), pelo fato de que, nesses países, as 
inovações nos padrões de consumo – e a adoção de um estilo de vida nos 
moldes dos países centrais – não suscitaram, como contrapartida, a adoção 
de métodos produtivos eficazes. (CASSOL; NIERDELE, 2016, p. 33). 

                                                
84 Em tod aa sua produção, Celso Furtado buscou adequar seu produto teórico sobre o 
desenvolvimento às constatações empíricas que seus estudos lhe forneciam. Nesse azo, muito mais 
que se fechar em um modelo final, a contribuição de Celso Furtado vale a este estudo para evidenciar 
a fluidez desse fenômeno e a necessidade de constante reavaliação de qualquer análise sobre ele 
implementada. Mais uma vez, percebe-se que as dificuldades de estabilização de um conceito único 
em torno do desenvolvimento tem relação com a sua natureza imaterial, sua condição de mito ou 
obra ficcional humana. 
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Nesse ponto, a produção teórica de Furtado (1961) parece reconhecer 

que o modelo de desenvolvimento baseado unicamente no processo de 

industrialização se mostrou insuficiente para conduzir à homogeneização social. 

Sustenta o autor a ideia de que o próprio sistema capitalista produz o 

subdesenvolvimento, na medida em que não necessita integrar todos na divisão 

social do trabalho. Nisso conclui que o subdesenvolvimento de algumas sociedades, 

ou setores desta, faz parte do conjunto de fatores que propicia o desenvolvimento de 

outras (CASSOL; NIERDELE, 2016, p. 34). 

Aprofundando-se na problemática que circunda o subdesenvolvimento, 

Furtado (1981) lançou novas luzes ao defender o argumento de que não só o modo 

de produção das riquezas poderia ser tido como causa do subdesenvolvimento, 

como também o modo de circulação desta. 

Enquanto nos países desenvolvidos o excedente era, em sua maior parte, 
utilizado para financiar o investimento produtivo, nos países 
subdesenvolvidos ele serviu para manter um nível de consumo supérfluo e 
um estilo de vida de uma pequena elite econômica similares aos 
encontrados nos países desenvolvidos. Dessa forma, o autor demonstra 
que, na base das estruturas sociais que mantinham o subdesenvolvimento, 
se encontrava uma “dependência cultural” que condicionava a utilização do 
excedente para consumo improdutivo.  (CASSOL; NIERDELE, 2016, p. 34). 

A entrada da dimensão cultural na interpretação do fenômeno do 

subdesenvolvimento evidenciou a necessidade de intervenção estatal em assuntos 

que antes lhe pareciam estranhos. As instabilidades da Economia Política do 

Desenvolvimento, e a perda de força da própria figura estatal, contudo, vem pondo 

em xeque a ideologia desenvolvimentista no que tange, principalmente, à 

capacidade do Estado em liderar esse processo. 

A constante inclusão de novos referenciais – tais como equidade social, 

democracia pluralista e liberdade – ao debate que cerca o desenvolvimento como 

processo ordenado, torna evidente a contribuição do legado de Celso Furtado para o 

tema, mas também a insuficiência das teorias que intentam uma explicação única e 

completa deste fenômeno. 

3.2.4 Sen: desenvolvimento como liberdade 

No esforço de conjugar em um projeto de desenvolvimento elementos que 

extrapolem o campo econômico, diversas novas abordagens emergiram, buscando 
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compreender de modo mais amplo e integrado as transformações que se operam no 

seio da sociedade. 

Naquilo que convergiam, estas novas concepções partiam de um mesmo 

reconhecimento: os modelos de desenvolvimento até então implementados 

produziram ganhos que não foram igualmente divididos entre a sociedade. Verificou-

se, então, que 

A desigualdade evoluía paralelamente ao crescimento econômico, as 
promessas de diminuição da pobreza e da miséria material não 
encontravam respostas frente à crescente vulnerabilidade social e aos 
riscos aos quais os indivíduos estavam expostos. Precisava-se então 
esclarecer novos conceitos e abordagens que analisassem privações, bem-
estar, qualidade de vida e capacidades para entender o que estava 
acontecendo em determinados contextos e como estes poderiam ser 
melhorados. (FREIRAS; CASSOL; CONCEIÇÃO; NIERDELE, 2016, p. 51). 

Foi nesse âmbito – e por causa dele – que o projeto do economista 

indiano Amartya Sen para o desenvolvimento conquistou maior visibilidade e 

aceitação. É costumeiramente atribuída a Sen uma certa ousadia em trazer para o 

campo árido da Economia – no qual ordinariamente transcorreram os debates 

acerca do desenvolvimento – elementos "humanizadores", mais afetos às sendas da 

Filosofia, Sociologia e Ciência Política. (OLIVEIRA, 2007, p. 10). 

Aliás, com suporte nas percepções que Sen inaugura a respeito do 

desenvolvimento, este passa a ser adjetivado de nova maneira; o fenômeno que até 

então se mostrava primeiramente econômico, agora ganha feições de um 

desenvolvimento fundamentalmente humano. 

A consolidação dessa nova perspectiva do desenvolvimento, 

principalmente desde os anos de 1990, provavelmente tenha se dado pela criação 

do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)85, elaborado por Amartya Sen em 

colaboração com o paquistanês Mahbub ul Haq. O mencionado índice é utilizado 

desde 1993 pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) na 

elaboração de seus relatórios anuais, que servem de referência para a concepção 

de políticas públicas em diversos países. 

                                                
85 O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida resumida do progresso de determinada 
população a longo prazo, aferido em três dimensões básicas do desenvolvimento humano: renda, 
educação e saúde. O objetivo da criação do IDH foi o de oferecer um contraponto a outro indicador 
muito utilizado, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita, que considera apenas a dimensão 
econômica do desenvolvimento. Fonte: PNUD Brasil. Disponível em: 
<http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0.html>. Acesso em: 11 de setembro de 2018. 
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Depreende-se daí a influência que a implementação dessa perspectiva 

confere às ações dela decorrentes. O IDH, ao mensurar três dimensões básicas 

(renda, educação e saúde), direciona ações e esforços específicos para estas 

esferas. 

Nesse sentido, a proposta de Sen para o desenvolvimento lança visões 

mais apuradas à condição de agente dos indivíduos, ao sustentar que o 

desenvolvimento, como meta, só se mostra realizável quando estes usufruem de 

meios pelos quais podem alcançar os fins que anseiam, o que só se mostra possível 

quando superados os obstáculos impeditivos do pleno exercício desta liberdade. 

A expansão da liberdade é vista, por essa abordagem, como o principal fim 
e o principal meio do desenvolvimento. O desenvolvimento consiste na 
eliminação das privações de liberdade que limitam as escolhas e as 
oportunidades das pessoas de exercer ponderadamente sua condição de 
agente. (SEN, 2010, p. 10). 

Em outros termos, no instante em que as pessoas deixam de ser privadas 

de suas capacidades, estimula-se o desenvolvimento. Nessa perspectiva, a 

expansão das liberdades corresponde tanto ao fim do processo de desenvolvimento, 

como ao meio pelo qual este objetivo poderá/deverá ser alcançado. É o que o autor 

denomina, de um lado, o "papel constitutivo" das liberdades e, de outro, o seu "papel 

instrumental". (SEN, 2010, p. 52). 

A respeito dessas liberdades instrumentais, Sen acredita que elas 

contribuem de maneira direta ou indireta para a promoção da liberdade global que 

as pessoas têm para viver como desejarem, no que espera haver um 

comprometimento geral para a promoção delas (SEN, 2010, p. 362). 

Da leitura da teoria seniana para o desenvolvimento, percebe-se a íntima 

relação estabelecida entre as liberdades que devem ser instrumentalmente 

promovidas e aqueles parâmetros estabelecidos pelo IDH para fins de metrificação 

do desenvolvimento humano. Nesse sentido, não só a teoria em tela, como também 

o índice em questão, promovem o direcionamento de determinadas ações (políticas, 

em grande parte) para campos específicos do contexto social (tais como educação e 

saúde). 

Como será visto em momento oportuno, essas ações em si consideradas 

têm  potencial para direcionar o modo de vida das pessoas, o que, se não for objeto 

da devida atenção, pode tornar inócuo o objetivo maior do projeto de Sen para o 
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desenvolvimento: a expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam para 

moldar as próprias vidas como lhes convier. 

A preocupação de Sen parece, no entanto, estar limitada à questão da 

liberdade86. Tanto que, segundo Oliveira (2007), no esforço de demonstrar a 

centralidade dessa noção de liberdade e conferir um status teórico e normativo às 

suas proposições, Sen parece produzir um discurso circular87 e vicioso que se 

retroalimenta. Assim, sua visão não pareceria ser condutora de um potencial de 

mudança efetiva,  

[...] pois é como se o movimento que enseja se originasse em uma força 
centrípeta voltada para o próprio interior, o que, analogamente, seria o 
inverso de um movimento com força centrífuga, com potencial de expansão 
e de rompimento com o status quo estabelecido. (OLIVEIRA, 2007, p. 14). 

Em verdade, o discurso de Sen, embora seja recebido como 

revolucionário por alguns, em muito se assemelha a outros tantos que lhe 

antecederam (OLIVEIRA, 2007, p. 15)  – ressalvada a sua inegável sofisticação – 

inclusive ao discurso economicista liberal de Milton Friedman e Rose Friedman 

(1977, p. 14), condensado no trecho a seguir destacado: 

Ao desenvolver-se em fins do século XVIII e princípios do século XIX o 
movimento intelectual que tomou o nome de liberalismo enfatizava a 
liberdade como objetivo último e o indivíduo como a entidade principal da 
sociedade. O movimento apoiou o laissez-faire internamente como uma 
forma de reduzir o papel do Estado nos assuntos econômicos, ampliando 
assim o papel do indivíduo; e apoiou o mercado livre no exterior como um 
modo de unir as nações do mundo pacífica e democraticamente. No terreno 
político, apoiou o desenvolvimento do governo representativo e das 
instituições parlamentares, a redução do poder arbitrário do Estado e a 
proteção das liberdades civis dos indivíduos. 

Transpondo a intenção de encaixar o pensamento de Amartya Sen em 

uma ou em outra escola econômica, a comparação e a demonstração da (curiosa) 

semelhança dos discursos servem para manter todos aqueles envolvidos nesta 

pesquisa – qualquer que seja a participação – sob o espírito da criticidade e da 

                                                
86 A atenção de Sen para a ideia de liberdade é vista inclusive como exagero para alguns, como 
COHEN (1993, apud BÉNICOURT, 2005, p. 53): “Em minha opinião, Sen exagerou o lugar dado à 
liberdade dentro da norma igualitária”. Na versão original: "a mon sens, Sen a exagéré la place donéé 
à la liberté dans la norme égalitaire". 
87 Parece servir de exemplo à constatação implementada por DE OLIVEIRA (2007) a seguinte fala de 
SEN (2010, p. 17): "A liberdade é central para o processo de desenvolvimento por duas razões: 1) A 
razão avaliatória: a avaliação do progresso tem de ser feita verificando-se primordialmente se houve 
aumento das liberdades das pessoas. 2) A razão da eficácia: a realização do desenvolvimento 
depende inteiramente da livre condição de agente das pessoas." 
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atenção na persecução que se implementa, em especial no que tange à fluidez de 

toda espécie de discurso. 

Não é necessário que uma fala endosse expressamente uma ou outra 

posição para que se preste a este fim. Cada vez mais, a colaboração velada se 

mostra mais eficiente do que aquela tornada pública. Nisso não se extrai ou se 

afirma que o discurso de Sen se prestou a qualquer finalidade diferente daquela que 

o próprio autor tenha reconhecido. O que se busca enfatizar é que este mesmo 

discurso pode se prestar a um fim sequer imaginado pelo Autor indiano88. 

Talvez por essa fluidez que envolva os discursos como um todo e, em 

especial, o de Sen – cuja dificuldade de compreensão é reconhecida pelo próprio 

autor89 – se aglutine em torno dele um vasto conjunto de possibilidades. Indo além, 

Bénicourt (2004, p. 84) adverte: “Se ele consegue consenso, pode ser porque todos 

podem encontrar o que quiserem em seu discurso confuso”90. 

Cada uma dessas possibilidades que se extrai do projeto de Sen contribui 

para a renovação da expectativa e da fé que sustenta91 não só o seu discurso, o seu 

modelo, mas a própria ideologia desenvolvimentista como um todo, no que reforça 

inclusive a proposta de W. W. Rostow. 

É dessa fluidez e abertura, a propósito, que se originam as mais 

contundentes críticas à abordagem que Amartya Sen conferiu ao desenvolvimento. 

Ao eleger o indivíduo como principal agente do desenvolvimento, Sen intentou uma 

análise daquelas condições tidas por ele como principais "fontes de privação de 

liberdade: pobreza e tirania, carência de oportunidades econômicas e destituição 

                                                
88 Aliás, a este respeito, cabe relembrar o que ocorreu com o próprio M. Friedman: Embora nunca 
haja apoiado a violência política e a derrogação de garantias e liberdades individuais, socialistas de 
diversas nacionalidades, o relacionaram aos crimes cometidos pela ditadura chilena. Quando recebeu 
o Nobel em Ciências Econômicas, em 1976, foram registrados protestos em várias partes do mundo. 
89 Ao reconhecer a dificuldade que é enveredar por entre questões tais quais aquelas que enfrenta 
em seus estudos, A. Sen parece já se prevenir de críticas, ao advogar a ideia de que: "Na pesquisa e 
mensuração sociais, sem dúvida é mais importante ser vagamente correto do que precisamente 
errado." (SEN, 1993, p. 320). 
90 Na versão original: "S’il recueille le consensus, c’est peut-être parce que chacun peut trouver ce 
qu’il veut dans son discours confus." (BÉNICOURT, 2004, p. 84). 
91 Alerta semelhante já foi destacado. Dada a pertinência ao momento da pesquisa, no entanto, 
mostra-se oportuno rememorar: "A diversidade de caminhos tomados pelo desenvolvimento [...] 
contribui para a crença de que cada nova ideia equivale a uma concepção original e diferente das 
anteriores. Esta renovação periódica garante novos meios de lidar com problemas sociais, 
concorrente, portanto, para que o desenvolvimento adquira novos significados e se torne duradouro." 
(FREITAS; CRUZ; RADOMSKY, 2016, p. 93) 
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social sistemática, negligência dos serviços públicos e intolerância ou interferência 

excessiva de Estados repressivos." (SEN, 2010, p. 16). 

Ao propor, no entanto, a percepção do desenvolvimento "[...] como um 

processo de expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam" (SEN, 1010, 

p. 16), sem considerar – com a profundidade que o tema requer – a influência das 

relações de poder que interpenetram a sociedade em suas mais variadas esferas, 

Sen parece adotar uma atitude um tanto lacônica ou ingênua (OLIVEIRA, 2007). 

Embora ensaie uma análise da influência de alguns veículos de poder, 

como o Estado e a mídia, a superficialidade da investigação empreendida, ou o 

reducionismo que abstrai a natureza violenta dessas relações deixa transpassar 

questões de reflexos irremediáveis.92 Conforme já advertia Foucault (1999a, p. 277), 

"[...] não existe um único poder em uma sociedade, e sim relações de poder 

extraordinariamente numerosas, múltiplas, em diferentes âmbitos, nas quais umas 

se apoiam nas outras e nas quais umas se opõem a outras". 

Em verdade, Sen parece pensar nestes veículos de poder não como 

forças naturais de resistência à liberdade das pessoas, mas como instrumentos de 

potencial auxílio ao seu projeto de libertação, como se estes agentes estivessem 

mais inclinados a colaborar com a liberação do indivíduo do que a realizar seus 

projetos de poder. Nisso parece conferir uma visão um tanto quanto romântica a 

estas relações, caracterizadas principalmente pela violência com que se 

implementam. É a conclusão que se pode extrair de trechos como o seguinte: 

O comprometimento social com a liberdade individual obviamente não 
precisa atuar apenas por meio do Estado; deve envolver também outras 
instituições: organizações políticas e sociais, disposições de bases 
comunitárias, instituições não governamentais de vários tipos, a mídia e 
outros meios de comunicação e entendimento público, bem como as 
instituições que permitem o funcionamento de mercados e relações 
contratuais. A visão arbitrariamente restrita de responsabilidade individual – 
como o indivíduos posto em uma ilha imaginária, sem ser ajudado nem 
estorvado por outros – tem de ser ampliada, reconhecendo-se não 
meramente o papel do Estado, mas também as funções de outras 
instituições a agentes. (SEN, 2010, p. 362) 

Elevado à condição de agente do desenvolvimento, o indivíduo parece 

estar largado à própria racionalidade e à percepção que tem do mundo no qual está 

inserido, como se não fossem elas mesmas condicionadas por elementos externos. 
                                                
92 Nesse sentido, adverte Oliveira (2007, p. 13): "a própria pertinência analítica e normativa da noção 
de liberdade fica sob suspeita quando se passa ao largo destas questões." 
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A racionalidade é limitada não apenas porque a informação disponível é 
limitada e a mente humana é genericamente limitada, é dizer que não tem 
maneira de conceber integralmente todas as situações, sobretudo na 
urgência da ação, mas também porque a mente humana é socialmente 
limitada, socialmente estruturada, já que sempre permanece, queira-se ou 
não, encerrada – salvo que tome consciência disso – “dentro dos limites do 
seu cérebro”, como dissera Marx, isto é, dentro dos limites do sistema de 
categorias herdado de sua formação.93 (BOURDIEU, 1995, p. 87). 

Desse emaranhado de relações – condicionadoras não só das liberdades 

dos indivíduos, mas também da própria existência – e que parecem ter passado ao 

largo da análise de Sen – surge o questionamento maior desta pesquisa. 

3.3 Desenvolvimento e poder: o perigo que se anuncia 

Do esforço analítico implementado neste capítulo, extraem-se alguns 

elementos que reforçam a relevância da problemática enfrentada por esta 

dissertação, merecendo, pois, que sejam pontuados para melhor compreensão. 

Inicialmente, parece evidente a maleabilidade do discurso 

desenvolvimentista94. Esta característica favorece não só a sua continuidade como 

retórica, mas também o direcionamento das discussões – acadêmicas 

principalmente –  à questão semântica, livrando de um enfrentamento mais direto a 

validade da própria ideologia desenvolvimentista95. 

Ainda como decorrência desta maleabilidade, é possível cogitar a 

versatilidade do discurso desenvolvimentista feito mito, ou obra imaterial da 

linguagem humana. De um só produto, extraem-se variadas concepções96, as quais, 

cada uma à sua maneira, condicionam a existência humana e a vida em sociedade 

(ARENDT, 2010a). (HARARI, 2018). 

                                                
93 Na versão original: "La racionalidad es limitada no solo porque la información disponible es limitada 
y la mente humana es genericamente limitada, es decir que no tiene manera de concebir 
integralmente todas las situaciones, sobre todo en la urgencia de la acción, sino también porque la 
mente humana es socialmente limitada, socialmente estructurada, ya que siempre permanece, 
quiera-se o no, encerrada – salvo que tome conciencia de ello – 'dentro de los limites de su cerebro', 
como dijera Marx, esto es, dentro de los limites del sistema de categorías heredado de su 
formación”." 
94 Como já restou oportunamente desenvolvido.. 
95 No sentido propagado principalmente por Rostow: (1) a existência da dicotomia entre uma situação 
a ser superada e outro a ser atingida; (2) a universalidade e singularidade da situação paradigma que 
se deve atingir; (3) a inevitabilidade do processo em questão. (RIBEIRO, 2008).	
96 A variedade das propostas aqui expressas – longe de pretensões exaustivas – serve a este estudo 
também para o fim de constatar essa versatilidade. 
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Considerando-se a ideia de que o indivíduo se perfaz por via das suas 

relações97, e que estas se estabelecem aos montes, em todas as esferas da vida 

social, apoiando-se e relacionando-se umas com as outras (FOUCAULT, 1999a), 

parece essencial analisar como se articula a relação entre o poder e o discurso 

desenvolvimentista, e quais os efeitos dessa interação sobre a vida daqueles 

inseridos no mesmo âmbito. 

A preocupação, que se reflete no escopo maior desta pesquisa, busca, 

com apoio nessas premissas, perquirir como se insere o desenvolvimento – como 

elemento discursivo condicionador – na realidade social, em particular como este se 

relaciona com os veículos de poder que compõem o mesmo panorama. 

Não adentrar a problemática que envolve essa emaranhado de relações, 

deixando esses elementos (indivíduo, desenvolvimento e poder) isolados no mundo 

hermético e hipotético de suas teorias nos situa perante um grave risco: ver o 

discurso do desenvolvimento atuar de maneiras que não estão nele claramente 

identificáveis. Ou pior: ver estes discursos – inclusive aqueles de aparência mais 

libertadora, tais como o de Amartya Sen – se prestarem a fins diametralmente 

opostos àqueles para os quais foram produzidos, deturpando98 toda a produção 

intelectual que foi aparentemente tão cara a estes autores.99 

Com efeito, como último passo que antecede a análise final desta 

pesquisa, impõe-se o exame do poder como elemento social, suas formatações e os 

reflexos de sua existência – ainda que imaterial –, mormente no que toca à vida do 

ser humano em sociedade. 

 

 

 

                                                
97 É o que pode se extrair, em apertadíssima síntese, de toda análise proposta no Capítulo 2 desta 
pesquisa. 
98 Isto não exclui a possibilidade de estes discursos terem sido formatados de tal modo que seja 
possível a produção de efeitos em contrariedade ao escopo que falsamente assumiram. 
99 Amartya Sen parece, inclusive, avalizar a discussão que se anuncia, até no que tange ao exame 
crítico de suas ideias, ao afirmar: "Em conformidade com a importância que atribuo ao papel da 
discussão pública como veículo de mudança social e progresso econômico [...], apresento este livro, 
em primeiro lugar com vistas à deliberação aberta e ao exame crítico [...] Se meus argumentos 
vierem a despertar interesse e conduzirem a mais discussões públicas sobre essas questões vitais, 
terei motivos para me sentir muito bem recompensado." (SEN, 2010, p. 12). 
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4 O PODER 

Como passo último para avançar no objetivo maior desta pesquisa, a 

análise do poder como elemento social orientará o capítulo que ora se inicia. No 

entanto, mais uma vez cumpre delimitar os limites no qual se dará este exame. 

Segundo Bobbio (1998, p. 933), partindo de uma leitura mais geral do 

termo, tem-se que "[...] poder designa a capacidade ou a possibilidade de agir, de 

produzir efeitos" e "tanto pode ser referida a indivíduos e a grupos humanos como a 

objetos ou a fenômenos naturais (como na expressão poder calorífico, poder de 

absorção)." 

Do ponto de vista social, ou seja, limitando-se à esfera da vida do homem 

em sociedade, a concepção de poder se projeta "[...] desde a capacidade geral de 

agir, até à capacidade do homem em determinar o comportamento do homem: poder 

do homem sobre o homem." (BOBBIO, 1998, p. 933). 

Em todo o percurso histórico, e indo além do terreno meramente 

linguístico ou semântico do termo, diferentes autores se empenharam na análise do 

poder como elemento constitutivo da dinâmica social. Desse esforço originaram-se 

diversas teorias e conceitos, que tanto servem para orientar a identificação deste 

fenômeno, como para dificultar este mesmo fim. 

Ao que parece – e nisso reside a hipótese específica a ser verificada 

neste capítulo – para além de um objeto que possa ser conceituado ou 

compreendido de maneira estática, o poder, como todos os elementos sociais (ou 

conceitos das Ciências Sociais) tem densidade histórica inquestionável100 

(CARDOSO, 1995, p. 148). 

Em outras palavras, estes elementos sociais, em razão de sua 

natureza101, tanto modificam constantemente as relações sociais com a quais 

guardem conexão, como são por estas transformados102. 

                                                
100 Como será observado no desenvolver deste capitulo, em oposição à hipótese específica a ser 
verificada neste ponto do trabalho uma visão anistórica do poder, que tem em Max Weber sua fonte 
inspiradora, percebe este fenômeno como uma relação episódica e "auto-evidente" (PERISSINOTTO, 
2007, p. 316). 
101 A esta altura da pesquisa, já se mostra possível, com um esforço indutivo, afirmar que os 
elementos que compõem a realidade social compartilham a natureza de mitos. São todos, em sua 
essência, obras humanas produzidas por meio da linguagem, com suporte na capacidade ficcional do 
homem moderno. 
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Com arrimo nessa premissa, parece razoável concluir que qualquer 

tentativa de compreensão desses elementos buscada numa percepção estática de 

sua complexidade descamba em incongruências teóricas e conceituas. De outro 

modo, parece emergir da demanda aqui desenvolvida que estes elementos sociais, 

no que se relacionam e condicionam mutuamente, encontram-se em constante 

modificação. 

Em razão disso, toda análise, por mais escorreita e precisa que seja, só é 

capaz de alcançar a realidade específica experimentada em dado momento, a qual 

se mostra de maneira diferente já no instante seguinte ao analisado. A própria 

consciência da realidade já altera a conformação desta, precipuamente por alterar a 

percepção da realidade por parte do observador. 

Disso se extrai a noção de que toda análise descritiva da realidade social, 

ou dos elementos que a compõem, já nasce desatualizada. As descrições remetem 

a um momento passado, diferente – por mais sutil que sejam as mudanças – 

daquele experienciado no momento em que se percebem essas mesmas 

descrições. 

Nesse sentido, não faz parte do escopo deste capítulo a identificação da 

melhor compreensão ou da mais consentânea teoria a respeito do poder103. As 

mudanças verificadas no correr da história na percepção deste fenômeno, e as 

teorias que daí decorreram, mais parecem corroborar a densidade e a fluidez do 

poder como elemento social do que evidenciar uma divergência teórica104. 

Advém desse entendimento a compreensão subsequente de que toda a 

formulação teórica formada em torno do poder revela a diversidade de pontos de 

vista105 a respeito de um fenômeno que, ao se relacionar dinamicamente no contexto 

social, impõe e se sujeita constantemente a mudanças.  

                                                                                                                                                   
102 Esta relação de condicionamento mútuo entre os elementos que compõem a chamada "realidade 
imaginada", ou a realidade social do ser humano (ARENDT, 2010a) (HARARI, 2018) foi devidamente 
explicitada no capítulo 2 deste escrito. 
103 Assim como ocorreu no capítulo anterior, relativamente à compreensão do desenvolvimento como 
elemento social. 
104 Embora vários autores apresentarem suas teorias ou percepções como contraposição a outras 
que a antecederam. 
105 Essa diversidade pode ser explicada tanto pelo aspecto temporal das observações como pelo 
enfoque adotado por parte de cada observador. 
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Partindo dessa perspectiva, o que se busca verificar neste capítulo é a 

evolução do poder, em sua conformação, como possível efeito da articulação deste 

com outros elementos componentes da estrutura da realidade social. 

De efeito, serão intentados exames das concepções modernas de 

poder106 atribuídas a Max Weber, Pierre Bourdieu, Hannah Arendt, Michael Foucault 

e Byung-Chul Han, referenciais teóricos deste segmento. 

Distanciando-se da tradição que remonta a Hobbes (1997)107, estas 

teorias convergem ao reconhecerem o caráter relacional108 feito elemento intrínseco 

do poder como fenômeno social, malgrado se diferenciarem em outros aspectos. 

Por pretextos tanto didáticos como de pertinência ao estudo aqui 

entabulado, as colaborações desses autores para o tema serão apresentadas na 

divisão ensaiada por Perissinotto (2007), para quem o poder pode ser compreendido 

como relação episódica ou estrutura historicamente estabelecida. 

Nesse sentido, cumpre advertir para o fato de que a distribuição sugerida 

por Perissinotto (2007) não cobriu a totalidade dos autores aqui citados109. Deste 

modo, partirá deste empenho investigativo o posicionamento das teorias não 

abrangidas pelo estudo de referência entre as divisões propostas. 

4.1 Concepções anistóricas do poder: as contribuições de Max Weber e 
Hannah Arendt 

Considerado como um dos fundadores da Sociologia moderna, Karl. E. 

Maximilian Weber, mais conhecido como Max Weber, deixou como um de seus 

                                                
106 A análise de teorias mais clássicas de poder, conduzidas, em especial, por Aristóteles e Platão, e 
cujo contexto remete ao mundo antigo, parece contribuir de maneira menos efetiva a este estudo, 
quando comparada àquela aqui proposta. Primeiramente porque as teorias modernas têm como 
plano de fundo realidades mais próximas da que hoje se experimenta. Em segundo lugar, porque as 
teorias selecionadas como referência, extraídas de um período mais recente de produção, parecem 
ser suficientes a permitir a análise que se pretende, em específico neste capítulo, no que o corte 
epistemológico que se implementa tanto conserva o objetivo da pesquisa como a torna mais eficiente. 
107 Em definições como a de Hobbes (1997) ou aquela atribuída a L. Gumplowicz, o poder é 
identificado como algo que possa se possuir, ainda que como instrumento apto à consecução de um 
fim almejado. Tais concepções ignoram o caráter relacional do poder (BOBBIO, 1998, p. 934), no que 
diferem das percepções mais modernas deste fenômeno, de onde foram extraídas todas as 
abordagens deste estudo. 
108 Surge dessa característica a noção de que o homem é, não só, o sujeito do poder social, mas 
também seu objeto (indivíduo-agente e indivíduo-objeto). Não há poder fora de uma relação (plural, 
para se enfatizar) entre indivíduos. 
109 Na obra de referência, Perissinotto (2007) delimita sua análise às teorias de Max Weber, Michael 
Foucault e Pierre Bourdieu. 
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legados uma definição admiravelmente sintética de poder, que contém todas as 

implicações metodológicas desenvolvidas, posteriormente, pela Sociologia e pela 

Ciência Política contemporâneas (PERISSINOTTO, 2007, p. 315). 

Para Weber (1994, p. 43), "[...] poder significa a probabilidade de impor a 

própria vontade dentro de uma relação social, mesmo que contra toda resistência e 

qualquer que seja o fundamento dessa probabilidade." Dessa concepção, extraem-

se elementos fundamentais que orientam toda a teoria weberiana: probabilidade, 

imposição, vontade, relação social, resistência e fundamento. 

Infere-se da definição de Weber (1994) a ideia de que, para que possa 

ser exercido, o poder reivindica a existência de certos recursos ou fundamentos. 

Cada um destes recursos, por sua vez, origina uma espécie distinta de poder. 

Nesse sentido, é possível destacar três conformações predominantes de 

poder. O de cunho ideológico relaciona-se com certas informações que influenciam 

o comportamento da sociedade no sentido da reprodução de determinadas posições 

perante o mundo. O de raiz política, por sua vez, guarda relação com recursos 

identificados como técnicas de influência da conduta alheia. Por fim, o poder 

econômico fundamenta-se na posse de bens materiais. 

Cada um desses recursos (informações, técnicas de influência, posse de 

bens materiais etc.), no entanto, não representam, por si, a própria manifestação de 

poder. Em verdade, são unicamente as bases para uma provável (potencial) 

manifestação deste fenômeno. 

Aliás, parece corroborar essa noção o que Bobbio (1998, p. 934) 

assevera sobre o papel desses recursos para o estudo do poder como fenômeno 

social: tais coisas, recursos ou fundamentos somente se tornam relevantes para o 

estudo sociológico do poder "[...] na medida em que podem se converter num 

recurso para exercer o Poder sobre o homem." 

Nisso se reafirma o caráter relacional desta visão de poder. A ausência de 

outra pessoa do contexto observado, além de impossibilitar o estabelecimento de 

uma relação de fato social, impede a manifestação do poder, a concretização do 

potencial outrora mencionado. Em outros termos, a ausência dessa pluralidade de 
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indivíduos esvazia a posse desses recursos do poder social do qual poderiam ser 

instrumentos (BOBBIO, 1998). 

Com encosto nessa premissa, Weber (1994) exprime o poder, em 

princípio, como uma probabilidade. Quem detém dado recurso (ou fundamento) do 

poder tem apenas a probabilidade (ou a potencialidade) de exercê-lo sobre outras 

pessoas, caso assim queira. 

Para que os “fundamentos” controlados por um determinado agente deixem 
de ser apenas uma base provável para o poder é preciso que este mesmo 
agente esteja disposto a mobilizar tais recursos no interior de uma relação 
social. (PERISSINOTTO, 2007, p. 315). 

É nesse sentido que se pode afirmar – no âmbito da teoria weberiana – 

que os recursos passam a ser instrumentos de poder quando empregados dentro de 

uma relação para que a vontade do agente (portador desse recurso) prevaleça sobre 

a vontade do outro com o qual se relaciona. 

O poder é, então, uma maneira de afetar o comportamento de outrem em 

uma dada direção tencionada. Nisso, porém, ele se confunde com outras 

configurações de interação social, que não poderiam ser tidas como relações de 

poder, segundo a teoria weberiana: persuasão, influência e manipulação, por 

exemplo. Nesse âmbito, a imposição se insere como elemento fundamental da 

concepção em foco. 

[...] ela indica que o exercício do poder implica a mobilização de recursos 
estratégicos e escassos, no interior de uma relação social, de modo a 
produzir ameaças de “privações severas” [...] que convençam o outro “a 
fazer algo que de outro modo não faria” [...]. (PERISSINOTTO, 2007, p. 
315). 

Para Weber, no entanto, essa dimensão coativa do poder não importa na 

sua dependência ou correlação obrigatória com a violência. Tanto é que ele 

identifica outros "meios pacíficos de luta" (WEBER, 1994). A violência física é, 

assim, apenas uma das modalidades por meio das quais essa imposição pode ser 

efetivada. Ao longo da história, inclusive, a violência física é cada vez menos 

utilizada como tal.110 

A tese weberiana da "imposição da vontade" aponta para outras duas 

características de sua teoria. A primeira, evidenciada pelo próprio uso do termo 

                                                
110 Essa mudança poderá ser mais bem percebida em circunstância própria deste capítulo, quando da 
apresentação das diversas aparências do poder no decorrer da história. 
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"vontade", repousa na intencionalidade da ação do agente dentro de uma relação de 

poder. Para que seja identificado como produto do poder, é preciso que seja 

observada uma relação de causalidade entre o resultado observado no 

comportamento do indivíduo-objeto e a intenção do agente de produzi-lo (ROSA, 

2017). 

Além da intencionalidade, na tese weberiana, o termo imposição indica 

também a ideia da estratégia como característica dessas relações de poder. "Numa 

relação de poder, tanto o agente que pretende exercê-lo quanto o que a ele se 

submete realizam cálculos em que visam a maximizar as suas vantagens." 

(PERISSINOTO, 2007, p. 315). 

Tanto o indivíduo-agente como aquele feito objeto realizam cálculos 

mentais dos resultados de seus comportamentos dentro de uma relação de poder, 

de modo a perseguir a maximização das vantagens que possam auferir.  

Ao agente, cabe implementar uma comparação entre os recursos que 

precisará empregar na relação de poder para impor a sua vontade e o benefício 

produzido pelo comportamento daquele que se submete. Por sua vez, a pessoa-

objeto (ou aquela que se submete), o cálculo tem por objetivo identificar as perdas 

ou os ganhos que poderão advir de sua subordinação ou insubmissão.  

Disso se extrai que os recursos empregados em cada relação têm valores 

distintos, a depender da apreciação que lhes é dada por aquele do qual se espera 

obter dado comportamento. Nessa perspectiva, o poder não tem uma decisão 

unilateral, mas sim é fruto do cálculo consciente de, pelo menos, dois indivíduos que 

constituem a relação. 

A terceira característica também poderia ser extraída da ideia de 

"imposição de vontade". Sobre ela subsiste, no entanto, certa divergência. 

Consoante Perissinoto (2007), a tese weberiana anuncia o conflito como mais uma 

característica das relações de poder. Em oposição, Giddens (1997) defende a 

impossibilidade de se extrair do conceito de Weber (1994) a indicação do conflito 

como característica da relação em foco. 

Mesmo que se caminhe pela compreensão de que a tese weberiana 

indicaria a existência de conflito em toda relação de poder, é mister distinguir este da 
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ideia de resistência. Nem toda relação de poder importa uma resistência aberta por 

parte do indivíduo-objeto. Pelo contrário, estas relações se desenvolvem, em sua 

maioria, de maneira mais pacífica. Nesse sentido, o conflito representa o 

antagonismo dos interesses envolvidos, que poderá ou não resultar em resistência. 

De todo exposto, com apoio na síntese apresentada por Weber (1994), é 

admissível afirmar, em expansão de seu conceito, que o poder é, para a teoria 

weberiana, 

[...] uma relação social de conflito [...] entre dois atores conscientes do 
caráter antagônico de suas preferências, na qual “A” consegue fazer com 
que as suas preferências em relação a determinado assunto prevaleçam 
sobre as preferências de “B” em relação ao mesmo assunto, valendo-se, 
para tanto, do uso de recursos escassos que lhe permitem ameaçar ou 
efetivamente impor a “B” privações severas, desde que os custos dessa 
ameaça ou imposição não se aproximem ou superem os benefícios obtidos 
por A, aplicando-se a B o mesmo cálculo em relação à submissão. 
(PERISSINOTTO, p. 316). 

Apesar de se assemelhar a de Max Weber em alguns (poucos) aspectos, 

Hannah Arendt parece ter cunhado uma concepção de poder bastante peculiar, em 

especial pela ênfase conferida ao que parece ter sido o foco maior de seu estudo. 

Inserida num âmbito de ruptura política e filosófica, H. Arendt refletiu em 

sua obra um intenso esforço de compreensão do mundo a sua volta. Nascida no 

seio de uma família judia, ela vivenciou não só a perseguição antissemita na 

Alemanha, mas também a condição de exilada política e de expatriada, enquanto 

viveu na França e nos Estados Unidos da América, respectivamente. 

Mais que mera observadora dos fatos que inauguraram o século XX, em 

sua maioria perpassados pela superabundância da violência, em especial os 

campos de concentração totalitários111, Arendt reverbera em sua produção 

                                                
111 Para que se tenha a mínima – e necessária – noção do contexto experimentado por Arendt, e as 
razões para que se observem, em sua produção intelectual, reflexos claros de sua vivência fática, 
oportuna a transcrição de um trecho de um de suas obras, oportunamente intitulada A imagem do 
inferno, onde a autora descreve a perseguição antissemita e os campos de concentração: "Os fatos 
são os seguintes: seis milhões de judeus, seis milhões de seres humanos foram arrastados para a 
morte sem terem a possibilidade de se defender e, mais ainda, na maior parte dos casos, sem 
suspeitarem do que lhes estava a acontecer. O método utilizado foi a intensificação do terror. Houve, 
de começo, a negligência calculada, as privações e a humilhação, na altura em que os de 
constituição mais fraca morriam ao mesmo tempo em que aqueles que eram suficientemente fortes e 
rebeldes para se darem a si próprios a morte. Veio a seguir a fome, à qual se acrescentava o trabalho 
forçado: as pessoas morriam aos milhares, mas a um ritmo diferente, segundo a resistência de cada 
um. Depois, foi a vez das fábricas da morte e todos passaram a morrer juntos: jovens e velhos, fracos 
e fortes, doentes ou saudáveis; morriam não na qualidade de indivíduos, quer dizer, de homens e 
mulheres, de crianças ou de adultos, de rapazes ou de raparigas, bons ou maus, bonitos ou feios, 
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intelectual sobre o poder a preocupação com as atrocidades que dele, por ele e 

através dele podem advir. 

É no citado panorama que Arendt desenvolveu sua teoria estabelecendo 

uma destacada "[...] incompatibilidade conceitual entre poder e violência". Para ela, 

"onde a violência domina, o poder tende a desaparecer, onde o poder está 

alicerçado a violência tende a diminuir." (BRISKIEVICZ, 2017, p. 99). 

Nessa perspectiva, Arendt afasta-se da tradição112 dominante no 

pensamento ocidental, que compreende o poder como uma relação de mando e 

obediência. Em contrapartida, ela propõe uma espécie de retomada à tradição 

greco-romana113, a qual estabelece o consentimento – e não a violência – como 

fundamento do poder. "Desse modo, 'poder', em Arendt, refere-se sempre a uma 

relação de consentimento em que as instituições sustentam-se no 'apoio do povo'." 

(PERISSINOTTO, 2004, p. 117). 

Em verdade, segundo a concepção arendtiana, o poder se origina da 

capacidade humana de se associar com outros e agir ou fazer algo de maneira 

colaborativa. Nesse sentido "[...] o poder passa a existir entre os homens quando 

eles agem juntos, e desaparece no instante em que eles se dispersam." (ARENDT, 

2010a, p. 250). 

Aliás, para Arendt (2010a, p. 251), o único recurso fundamental e 

indispensável para a geração e manifestação do poder é a convivência entre os 

homens, "[...] limitação que não é acidental, pois o poder humano corresponde, 

antes de tudo, à condição humana da pluralidade.". 

Por sinal, Hannah Arendt reconhece não só a importância da pluralidade 

como condição de produção do poder, mas também como veículo de sua 

                                                                                                                                                   
mas reduzidos no menor denominador comum da vida orgânica, mergulhados no abismo mais 
sombrio e mais profundo da igualdade primeira; morriam como gado, como coisas que não tivessem 
corpo nem alma, ou sequer um rosto que a morte marcasse com o seu selo. É nesta igualdade 
monstruosa, sem fraternidade nem humanidade – uma igualdade que poderia ter sido compartilhada 
pelos cães e gatos – que se vê, como se nela se refletisse, a imagem do inferno (ARENDT, 2001, p. 
117). 
112 Essa tradição teve em Max Weber seu primeiro grande expoente. 
113 Aliás, que parece servir de referência e fundamento para boa parte da produção intelectual de 
Hannah Arendt.	
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manutenção, entendida como a continuidade do consenso primitivo que se 

manifesta pelo apoio popular (PERISSINOTTO, 2004, p. 117)114. 

Extrai-se daí a relevância que o entendimento arendtiano de poder 

confere à comunicação e ao discurso. A ação discursiva115 (lexis) é não só o meio 

pelo qual o indivíduo se perfaz e se revela no espaço coletivo116, mas também a 

maneira pela qual se estabelecem o entendimento e o consenso no seio da 

sociedade, ou, em última análise: a modo pelo qual se revela o poder. 

Para que essa ação discursiva se implemente e possa revelar o poder ela 

reivindica um espaço público livre de repressões ou condicionantes. Em outros 

termos, o poder comunicativo só pode ser observado em lugares onde esta mesma 

comunicação se estabelece de maneira plena e livre. 

Tal poder comunicativo só pode formar-se em esferas públicas, surgindo de 
estruturas da intersubjetividade intacta de uma comunicação não 
deformada. Ele surge em lugares onde há a formação da opinião e da 
vontade, a qual, junto com a liberdade comunicativa que permite a cada um 
fazer "uso público de sua razão em todos os sentidos", faz valer a 
produtividade de um "modo de pensar mais amplo". Este tem por 
característica "que cada um atém o seu juízo de outros possíveis, e se 
coloca no lugar de cada um dos outros." (HABERMAS, 1997, p. 187). 

Segundo Arendt (2010a, p. 249), nesse espaço de liberdade, onde essa 

força autorizadora117 pode se manifestar, "[...] a palavra e o ato não se divorciam". 

Nesse sentido, H. Arendt parece buscar reintegrar e perfilar a dupla conotação do 

conceito grego de ação (praxis e lexis). A tentativa soa como cuidado natural, que 

surge como consequência da posição de relevância em que foi situada a 

comunicação (ação discursiva) na sua concepção de poder. 

Se é com suporte na comunicação livre e desimpedida que se estabelece 

o entendimento recíproco, do qual emerge o poder, esta comunicação não pode 

evidenciar outra coisa senão a realidade das intenções e das ações a ela 

                                                
114 Corrobora essa conclusão Habermas (1997, p. 189). 
115 Em acréscimo à praxis (ação em sentido estrito). 
116 O papel e a importância da ação – considerada também na sua porção discursiva – para a 
formação do indivíduo e do mundo social no qual ele está imergido foi devidamente abordada no 
capítulo 2 desta pesquisa, no que pode se tornar oportuna a aconselhável a releitura do tema. 
117 Segundo Habermas (1997, p. 187) o poder (político) em Hannah Arendet "[...] não é um potencial 
para a imposição de interesses próprios ou a realização de fins coletivos, nem um poder 
administrativo capaz de tomar decisões obrigatórias coletivamente; ele é, ao invés disso, uma força 
autorizadora que se manifesta na criação do direito legítimo e na fundação de instituições." 
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correspondentes. Em outras palavras, Arendt parece pressupor ou tencionar que 

essa comunicação se estabeleça sempre livre de qualquer ruído ou engano118. 

O poder só é efetivado onde a palavra e o ato não se divorciam, onde as 
palavras não são vazias e os atos não são brutais, onde as palavras não 
são empregadas para velar intenções, mas para desvelar realidade, e os 
atos não são usados para violar e destruir, mas para estabelecer relações e 
criar novas realidades. (ARENDT, 2010a, pp. 249-250). 

Deparando com a realidade da sociedade moderna, Hannah Arendt 

reconhece uma tendência à degradação da ação e do discurso. Dessa mesma 

constatação parece emergir a conclusão de Habermas (1997, p. 189), para quem o 

poder produzido comunicativamente é um bem escasso, disputado por quem não 

possui condições de produzi-lo. 

Com base nessa disputa, aliás, dessa tentativa implementada por aqueles 

que não retêm coletivamente o poder de encontrar uma maneira de suplantá-lo que 

se origina a violência. Adverte ARENDT (2010a, p. 252), todavia, para a noção de 

que "[...] embora a violência seja capaz de destruir o poder, jamais pode substituí-lo." 

Na distinção entre poder e violência ressurge o tema da impotência da ação 
humana. O aumento da violência adquire perigosa dimensão destrutiva 
quando a impotência política é notória. Arendt afirma que “falando 
genericamente, a violência sempre brota da impotência. É a esperança 
daqueles que não têm poder [consentimento ou apoio do povo] de encontrar 
um substituto para ele – e essa esperança, penso, é em vão.” 
(BRISKIEVICZ, 2017, p. 100). 

Assim, ainda que defenda arduamente uma incompatibilidade conceitual 

entre poder e violência, Hannah Arendt reconhece a compatibilidade factual destas 

manifestações. Por esta razão, acentua que "[...] poder e violência, embora sejam 

fenômenos distintos, usualmente aparecem juntos." (ARENDT, 1994, p. 41). 

O que se extrai da leitura de Hannah Arendt é uma preocupação – até 

mesmo excessiva – com a violência e sua relação com o poder. Esse cuidado 

mostra-se coerente e legítimo, em especial, quando considerados os eventos 

políticos e sociais dos quais a autora foi, não só, espectadora, como também vítima. 

                                                
118 Esse pressuposto do qual se vale Hannah Arendt para sua concepção de poder é, dentre outros 
motivos, o que parece autorizar a inseri-la, junto a Max Weber, na primeira divisão de teóricos 
(concepções anistóricas do poder). Hannah Arendt parece ignorar ou desejar que não exista nada de 
estrutural ou oculto nos discursos. Em outras palavras, parece desconsiderar que estes mesmos 
discursos são em si condicionados por estruturas sociais historicamente formadas, muitas destas que 
sequer adentram o campo da consciência dessas pessoas. 
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Também parece advir, no entanto,  desse esforço maior em divisar as 

noções de poder e violência a contraposição tão fortemente feita por Arendt ao 

conceito tradicionalmente consagrado no ocidente deste fenômeno. Para a autora, a 

ideia de poder, encabeçada por Weber, relacionada à ação estratégica e à 

capacidade que um indivíduo tem de influenciar outro, configura-se como ato de 

violência (CANDOSSIM, 2009, p. 141). 

Para Hannah Arendt, o fenômeno básico do poder não é, como para Max 
Weber, a chance de impor, no âmbito de uma relação social, a sua própria 
vontade contra vontades opostas, e sim, o potencial de uma vontade 
comum formada numa comunicação não coagida. Ela instaura um confronto 
entre poder de uma comunicação voltada ao entendimento e a 
instrumentalização de uma vontade estranha em proveito próprio [...]. 
(HABERMAS, 2003, p. 187). 

Indo além de demorar na elaboração de uma opinião sobre a obra de 

Hannah Arendt, é preciso reconhecer o seu esforço em pensar contra uma tradição 

teórica por demais consolidada. Estudiosos da obra arendtiana advertem que a 

crítica pode ter partido de um pressuposto equivocado, ou pelo menos deturpado. 

Nesse sentido, Perissinotto (2004, p. 122) destaca: 

Creio, entretanto, haver um equívoco em atribuir à tradição uma 
identificação entre “poder” e “violência”. A meu ver, mais correto seria dizer 
que nesse campo teórico existe uma íntima relação entre “poder” e 
“conflito”. [...] No campo da teoria sociológica, entretanto, não cabe dúvida 
de que Max Weber elaborou uma definição de poder que se tornou 
francamente hegemônica. Mais do que em qualquer outro, Weber sempre 
identificou poder com conflito e não com violência. Quando esse autor 
define “poder”, no seu famoso parágrafo de Economia e Sociedade, não há 
qualquer menção ao uso da violência, mas sim à existência de conflito e 
resistência. 

Sustentar – como fez a tradição sociológica de Weber – que o poder se 

implementa por via do conflito119, e reconhecer que deste pode redundar a violência, 

não significa identificar sinonímia entre poder e violência. 

Ao formular sua teoria em oposição a essa suposta identificação, Hannah 

Arendt estabeleceu um conceito que parte de uma conjugação diametralmente 

oposta: poder e consenso. Toda sua elaboração teórica trafega sobre estes dois 

pólos opostos: violência e consentimento. 

Temos então um pensamento dicotômico, que exclui de sua análise um 
sem-número de relações sociais que habitam o mundo politico, que não são 
nem marcadas pela violência nem pelo consentimento, mas pela luta 

                                                
119 Entendido como a conjugação da imposição da vontade com a resistência (antagonismo de 
interesses). 
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dinâmica e episódica em torno de interesses conflitantes. (PERISSINOTTO, 
2004, p. 122). 

Não obstante as inequívocas diferenças entre as duas abordagens, as 

concepções de poder de Max Weber e Hannah Arendt parecem pecar120 em um 

ponto comum: desconsiderar o que Harbemas intentou indicar por via do conceito de 

"violência estrutural"121. 

Segundo esse autor, a violência estrutural é um processo que opera, 
sorrateira e não violentamente, por meio das instituições políticas (mas não 
apenas), processo este que forma e dissemina convicções que se tornam 
legítimas entre os atores sociais. (PERISSINOTTO, 2007, p. 130). 

O equívoco se evidencia em Max Weber no ponto em que ele tem a 

relação de poder como auto evidente e episódica, manifestada por agentes 

plenamente conscientes. Já em Hannah Arendt, ocorre no ponto que exige, para a 

manifestação legítima de poder, a interação de pessoas em condições isonômicas, 

por meio de uma comunicação plena e livre de condicionantes122. 

Aliás, é exatamente este o ponto que serve de baliza a este estudo para a 

divisão implementada no conjunto de teóricos abordados neste módulo. Com a 

primeira parcela, identificam-se aqueles que não distinguem em suas teorias 

qualquer elemento estrutural ou oculto nas relações de poder, tendo-as por "auto-

evidentes" e episódicas, aqui referenciados por intermédio de Max Weber e Hannah 

Arendt.  

4.2 O poder desde as perspectivas de Pierre Bourdieu, Michel Foucault e 
Byung-Chul Han 

Por sua vez, compõem a segunda porção deste conjunto os autores da 

chamada Sociologia contemporânea, que ampliam seus estudos para cobrir também 

os processos de formação das preferências, já compreendidos – segundo eles – 

dentro dessa relação de poder. 
                                                
120 O termo foi aqui empregado – com consciente sentido pejorativo – para destacar a insuficiência, 
pelo menos para os fins do estudo, de uma abordagem estática do poder, que não contemple 
movimentos sociais que lhe são intrinsecamente relacionados, em especial, aqueles que refletem na 
formação das preferências no campo social. Nem de longe, todavia, não se está desconsiderando ou 
diminuindo a influência e a contribuição destes teóricos não só para a temática em questão, mas 
também para a análise e reflexão dos fenômenos sociais como um todo. 
121 Com efeito, além de um tema de interesse exclusivo de Harbermas, a socialização e internalização 
de certos valores pelos indivíduos que compõem as diversas relações de poder se mostra de modo 
central na teoria sociológica contemporânea, conforme será desenvolvido em tópico próprio. 
122 Em oposição, por exemplo, Habermas (1986, p. 88) acentua que "[...] quando os indivíduos estão 
inseridos em instituições, eles estão, na verdade, submetidos a 'comunicações sistematicamente 
constrangidas' e não a interações plenamente livres."	
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4.2.1 Nota metodológica: da natureza não teórica das análises 

Antes de adentrar propriamente as análises implementadas por esses 

autores acerca do poder como fenômeno social, é oportuno e necessário um 

esclarecimento acerca da metodologia implementada, especificamente, por Michael 

Foucault e Byung-Chul Han. 

Ao contrário do que se vê na obra de Max Weber, Hannah Arendt e Pierre 

Bourdieu123, onde o poder é analisado frontalmente, como objeto específico da 

pesquisa e da formulação teórica que dela decorre, as contribuições de Foucault e 

Han para o tema se dão de maneira diversa. 

Segundo o próprio Michel Foucault (1995), o objetivo dos seus estudos 

"[...] não foi analisar o fenômeno do poder nem elaborar os fundamentos de tal 

análise." Ao contrário, seu anseio maior foi estudar "[...] os diferentes modos pelos 

quais, em nossa cultura, os seres humanos tornaram-se sujeitos. Assim, não é o 

poder, mas o sujeito, que constitui o tema geral" da sua pesquisa. 

De tal modo, o envolvimento de Foucault com a temática do poder surge 

de maneira reflexa, como caminho natural na persecução de seu objeto de pesquisa 

(o sujeito). Foucault, no entanto, – conscientemente – elabora uma definição própria 

de poder, para que fosse passível de utilização no estudo da objetivação do 

sujeito.124 

O poder em Foucault surge, deste modo, como resposta às necessidades 

conceituais de sua pesquisa. Este fenômeno, todavia, não é apresentado com 

suporte numa construção teórica, mas sim do processo que ele denominou de 

analítica do poder, o que implica, segundo Foucault (1995), "[...] um pensamento 

crítico – uma verificação constante". 

Em outras palavras, o poder é tido como objeto de interesse para 

Foucault em razão da sua interferência no processo de subjetivação do ser humano, 

                                                
123 Embora possa se extrair de Pierre Bourdieu uma teoria do poder, para que se guarde equivalência 
metodológica neste tópico da pesquisa, a exposição de sua análise se dará do mesmo modo daquela 
a ser implementada com os outros autores com ele identificados (estruturalistas). 
124 Segundo Foucault (1995, p. 232), "[...] a história e a teoria econômica forneciam um bom 
instrumento para a análise das relações de produção. Por sua vez, a linguística e a semiótica 
ofereciam instrumento para estudar as relações de significação. No entanto, não se tinha um 
instrumento adequado de trabalho para o exame das relações de poder." Com a constatação dessa 
carência que a conceituação do poder é implementada em sua obra. 
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este sim objeto de sua pesquisa. Nesse sentido, divisando toda a discussão que 

envolve a temática, Foucault privilegia as reflexões que gravitam em torno da 

questão – "como se exerce o poder?" – em detrimento da dupla interrogação: "O que 

é o poder? De onde vem o poder?". 

Por esta razão, na obra de Michel Foucault, o poder é expresso como 

manifestação, no instante dinâmico em que torna o ser humano sujeito de seu 

exercício. Também por esse motivo, da obra foucaultiana, não se deve pretender 

extrair uma teoria do poder, mas sim reflexões críticas deste fenômeno dinâmico que 

acompanha e participa e existência social do ser humano. 

Nesse mesmo sentido parece se direcionar a obra – ainda em elaboração 

– de Byung-Chul Han, filósofo sul-coreano que se dedica a analisar as "ameaças do 

indivíduo na sociedade moderna." Assim, o poder surge também de forma reflexa, 

não sendo possível extrair da leitura desse autor uma teoria propriamente dita em 

torno deste fenômeno. 

Em verdade, análises recentes de seus escritos reconhecem no autor um 

esforço no sentido de indicar "[...] novos pontos de partida para outras reflexões e 

posicionamentos e até para contextualizações." (AMARAL, 2018). 

Firmadas essas considerações iniciais, as reflexões propostas por estes 

pensadores modernos contribuem para esta pesquisa não como proposições 

teóricas sobre o poder, mas como referenciais para uma compreensão crítica e 

dinâmica deste fenômeno, sem a qual sequer seria possível, no contexto da 

sociedade vigente, sua identificação como tal. 

4.2.2 O poder como estrutura: uma elaboração histórica 

A Sociologia contemporânea refuta a visão anistórica do poder. Como foi 

visto, essa perspectiva se concentra no poder como relação episódica, uma 

abordagem quase que estática desse fenômeno. O poder, no entanto, parece ser 

um fenômeno dinâmico, como todo elemento do campo social. 

Nesse sentido, emergiu no âmbito dos estudiosos um interesse de 

analisar não só as relações de poder no momento em que se promove o consenso 

ou o conflito de interesses, mas também naquelas etapas anteriores, quando são 

formadas as preferências dos envolvidos nessa relação. Para esses teóricos, 
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mesmo esses momentos anteriores já revelam a atuação das relações de poder, 

razão pela qual não podem ser desconsiderados das análises implementadas. 

[...] os adeptos da teoria estrutural do poder, ao se colocarem o problema do 
processo de formação das preferencias, podem lançar como hipótese de 
trabalho a idéia de que um dado consenso pode ser o resultado de relações 
de poder, isto é, de interações que levam os dominados a desejar coisas 
que de outro modo não desejariam. O resultado de uma relação social 
desse tipo seria produzir uma adesão dos dominados aos valores 
dominantes de modo que a relação de dominação não fosse percebida 
como tal, mas sim como um acordo tácito em torno de valores tidos como 
verdadeiros por todos. 

Portanto, qualquer autor filiado a esse ponto de partida, guardadas as 
diferenças teóricas e metodológicas entre eles, aceita como plausível a 
existência de um tipo de domínio, por assim dizer, psíquico, que opera de 
forma muito mais sutil e imperceptível do que as rudes ameaças de 
privações severas. Tratar-se-ia, assim, de uma “forma suprema de exercício 
do poder”, que consiste em “levar alguém a ter desejos que se quer que ele 
tenha, isto é, a assegurar sua obediência controlando seus pensamentos e 
desejos”. (LUKES, 1976, apud PERISSINOTTO, 2007, pp. 316-317). 

Tais análises parecem ser mais apropriadas125 às sociedades 

contemporâneas, em que as relações não se baseiam mais em interações face a 

face (HABERMAS, 1986). Além disso, as relações na sociedade moderna vêm se 

constituindo cada vez mais em espaços estabelecidos com suporte nos novos 

sistemas de comunicação. Conforme evidencia Castells (2016, p.458), 

[...] o novo sistema de comunicação transforma radicalmente o espaço e o 
tempo, as dimensões fundamentais da vida humana. [...] O espaço de fluxos 
e o tempo intemporal são as bases principal de uma nova cultura, que 
transcende e inclui a diversidade dos sistemas de representação 
historicamente transmitidos: a cultura da virtualidade real, onde o faz de 
conta vai se tornando realidade. 

Não é de se estranhar, com base nesse contexto, as dificuldades a serem 

enfrentadas por essas perspectivas, em especial, metodológicas. No âmbito de uma 

visão episódica desse fenômeno, a presença marcante do antagonismo de 

interesses126 entre os envolvidos facilita o reconhecimento da própria relação de 

poder como tal. 

                                                
125 Isto não retira o valor das proposições teóricas que divergem desse modelo, servindo até hoje de 
substrato para as mais diversas análises da atualidade. No caso de Hannah Arendt, aliás – justiça 
seja feita – indo além de intencionar transladar a experiência clássica do poder (greco-romana) para 
as sociedades atuais, o que se pretendia era recuperar aquela visão e delimitação de poder como 
uma espécie de "matéria-prima" para as reflexões (políticas, em essencial) que se faziam necessárias 
naquele momento crítico para a sociedade moderna. No sentido desta última conclusão, corroboram 
Canovan (1995), Eisenberge (2001) e Duarte (2001). 
126 Desde esse ponto do trabalho, para que se possa aprofundar nos processos de formação das 
preferências, as interações de legítimo e pleno consenso não serão consideradas como relação de 
poder. Nesse sentido, esta pesquisa afasta-se da concepção arendtiana de poder e se aproxima, 
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No plano de uma concepção estruturalista de poder, no entanto, outras 

evidências precisam ser divisadas para que se qualifique uma dada relação – a 

maioria de aparente consenso – como relação de poder. 

Mas como encontrar o poder numa relação em que o próprio dominado não 
se reconhece como tal? Como é possível interpretar o consenso em torno 
de determinados valores como poder? Que tipos de evidências são agora 
necessárias e quais procedimentos devemos adotar para coletá-las? 
(PERISSINOTTO, 2007, p.317). 

É em razão destes questionamentos que as análises de Michel Foucault, 

Pierre Bourdieu e Byung-Chul Han parecem ser indispensáveis. A despeito das 

diferenças verificadas em suas concepções, o que os aproxima é uma espécie de 

desconfiança sistêmica no que se refere ao consenso verificado nas relações sociais 

atuais. 

Nesse sentido, no segmento iniciado a seguir, serão apresentados os 

aspectos destas teorias que se mostram mais relacionados ao estudo que aqui se 

implementa. 

4.2.3 Desconfiança fundamentada: desigualdades estruturais 

A desconfiança metodológica estabelecida por esses autores, no que se 

refere à formação do consenso, e que os reúne em torno de uma abordagem 

estrutural do poder, encontra justificativa em uma desigualdade inerente à 

distribuição dos recursos127 na contextura da sociedade. 

Na obra de Pierre Bourdieu, a desigualdade verifica-se pelo acesso a um 

determinado capital num campo específico de modo diferente, a depender do agente 

social envolvido. 

Em outras palavras, as estruturas sociais (habitus128) dificultam ou 

facilitam o acesso de determinados agentes sociais a recursos (capital simbólico129) 

                                                                                                                                                   
dentre as concepções clássicas, daquela proposta por Max Weber, onde se pressupõe a existência 
de um antagonismo de interesses – que poderá vir a ser mascarado pela própria relação de poder, 
como poderá ser observado no desenvolver deste trabalho. 
127 E aqui não se limitam aos recursos financeiros, mas sim todos aqueles que, independentemente 
da razão, restam apreciados e valorizados em determinado contexto social. 
128 Para BOURDIEU (2005, p. 191), o habitus deve ser compreendido "[...] como sistema das 
disposições socialmente constituídas que, enquanto estruturas estruturantes, constituem o principio 
gerador e unificador do conjunto das práticas e das ideologias características de um grupo de 
agentes." 
129 Por sua vez, capital expressa a força do indivíduo, como agente social, em determinado contexto 
(campo). Revela, assim, bens ou características (recursos) deste indivíduo que são valorizados por 
seus pares, a partir de determinadas relações sociais. Nesse sentido, o capital varia de acordo com 
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valorizados em certos contextos sociais (campos130), o que condiciona as relações 

que se projetam nesse espaço em uma tendência de manutenção do status quo. 

Isso porque, sendo o capital131 o recurso que determina as possibilidades 

de ganho de certa pessoa em um dado contexto social, aqueles que os possui em 

menor quantidade têm, consequentemente, menos chances de produzir ganhos na 

dinâmica que caracteriza aquele campo (BOURDIEU, 2003). 

Para Michel Foucault, a desigualdade se configura pela assimetria das 

relações que formam a sociedade. Essa assimetria dá origem ao fenômeno da 

subordinação, que se sustenta na existência de verdadeiros polos nas relações 

sociais: aqueles que exercem e aqueles que são objetos do poder. Tal "sistema de 

diferenciações", que permite determinados sujeitos "agirem sobre a ação dos 

outros", se configura com suporte nas 

[...] diferenças jurídicas ou tradicionais de estatuto e de privilégio; diferenças 
econômicas na apropriação das riquezas e dos bens; diferenças de lugar 
nos processos de produção; diferenças linguísticas ou culturais; diferenças 
na habilidade e nas competências etc.132 (FOUCAULT, 1995, p. 246) 

Aliás, essas diferenciações, para M. Foucault, são tanto condições – no 

sentido de confirmar aquela desconfiança sistemática na formação do consenso – 

como efeitos das relações de poder. 

Por fim, essa desigualdade estrutural parece ter sido percebida na análise 

de Byung-Chul Han no que se refere ao domínio da informação e do discurso. Ao se 

dedicar ao estudo do poder no contexto neoliberal, Han identifica nesses elementos 

recursos cruciais para a manifestação do poder, percebido, na obra de Han, como 

"estratégia política da sociabilidade e da comunicação." (AMARAL, 2018, p. 247). 

                                                                                                                                                   
seu volume (quantidade) e estrutura (tipo de capital). Para P. Bourdieu, são quatro os principais tipos 
de capital: social, cultural, econômico e simbólico. Como capital social entende-se a rede de relações 
interpessoais que cada um constitui, com os benefícios ou malefícios que ela pode gerar na 
competição entre os grupos humanos. O capital cultural se subdivide em três tipos, o 
institucionalizado (títulos), o incorporado (expressão oral) e objetivo (posse de obras de arte, por 
exemplo). O capital econômico, por sua vez, se relaciona aos meios de produção e renda. Por fim, o 
capital simbólico remete à noção de honra e de reconhecimento (BOURDIEU, 2003). 
130 Os campos, em conclusão, representam espaços sociais, com restrição considerada, nos quais as 
ações, coletivas e individuais, observam determinada normatização, originada e modificada 
constantemente como resultado destas próprias ações. Assim, os campos "[...] têm suas próprias 
regras, princípios e hierarquias. São definidos a partir dos conflitos e das tensões no que diz respeito 
à sua própria delimitação e construídos por redes de relações ou de oposições entre os atores sociais 
que são seus membros." (CHARTIER, 2002, p. 140). 
131 No sentido empregado por Pierre Bourdieu. 
132 Que podem ser considerados, em última análise, como recursos. 
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Com efeito, o grau de acesso133 a estes recursos tem o condão tanto de determinar 

como de refletir a posição de cada indivíduo nas relações de poder. 

A conclusão parece ser reforçada pela lógica do próprio sistema 

capitalista contemporâneo – contexto da análise implementada por parte de Han – 

que tem a informação como paradigma de reestruturação, não só do modo de 

produção134, mas, também, da organização social como um todo.135  

A percepção compartilhada por estes autores no que se refere a esta 

desigualdade na distribuição de recursos no seio das relações sociais, e o 

reconhecimento da força condicionante destas diferenças sobre o poder de ação dos 

indivíduos autorizam acreditar-se que 

[...] a continuidade dessa situação se deva a mecanismos de poder que 
'convencem' os dominados a aceitarem a sua posição inferior no sistema de 
diferenciações ou nas relações de força que caracterizam o campo." 
(PERISSINOTTO, 2007, p. 317). 

Em outras palavras, quando se tem por incontestável a existência de uma 

desigualdade na distribuição de recursos considerados relevantes pelos sujeitos de 

determinadas relações e, ao mesmo tempo, se observa uma espécie de apatia ou 

resiliência no comportamento daqueles que são diretamente prejudicados por tal 

situação, é de se supor que tal atitude não seja um dado natural.136 

Com amparo nessa conclusão inicial, estes autores sugerem, à sua 

maneira, que o comportamento resiliente ou de aparente consenso que se observa 

paralelamente à essa situação de desigualdade possa ser produto das relações de 

poder. Também assentem estes autores, no entanto, na ideia de que, nestas 

relações, o poder parece se manifestar de maneira distinta daquela anunciada por 

Weber em sua teorização. 

                                                
133 O temo acesso foi aqui aplicado em seu sentido mais amplo, de molde a evidenciar não só a 
noção de disponibilidade, mas também de domínio sobre tais recursos.	
134 Sobre o tema da renovação paradigmática do capitalismo, é oportuna a leitura de Rosenfield 
(2010). A temática parece ser pertinente a um aprofundamento do tema sob análise no ponto que 
serve de evidência empírica da aparente adaptação dos mecanismos de poder aos novos 
paradigmas da ordem social e econômica. 
135 Nesse sentido, Castells (1999, p. 412) destaca: "A revolução da tecnologia da informação motivou 
o surgimento do informacionalismo como a base material de uma nova sociedade. No 
informacionalismo, a geração de riqueza, o exercício do poder e a criação de códigos culturais 
passaram a depender da capacidade tecnológica das sociedades e dos indivíduos, sendo a 
tecnologia da informação o elemento principal dessa capacidade." 
136 Gaventa (1980) corrobora essa conclusão. 
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Tendo como referência a percepção destes autores, acentua-se que, na 

sociedade contemporânea, o poder se manifesta de maneira menos ruidosa. "Um 

poder que não produz ameaças, mas sim o convencimento e a submissão simbólica 

ao estado atual das coisas." É um poder que não se faz "auto evidente", como 

pretendeu Weber. Pelo contrário, refere-se "[...] à invisibilidade de um poder que age 

de maneira sutil e cotidiana, moldando sistematicamente as preferências dos atores 

envolvidos." (PERISSINOTTO, 2007, p. 318). 

O poder simbólico é, com efeito, esse poder invisível o qual só pode ser 
exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão 
sujeitos ou mesmo que o exercem. (BOURDIEU, 1989, pp. 7-8). 

A técnica de poder própria do neoliberalismo adquire uma forma subtil, 
flexível, inteligente e escapa a toda visibilidade. O sujeito submetido não 
tem sequer consciência da sua submissão. A estrutura de dominação 
mantém-se totalmente oculta aos seus olhos, daí que se suponha livre. 
(HAN, 2015, p. 24). 

Por estas razões, o estudo do poder como fenômeno social é 

implementado por estes autores de modo a privilegiar como objeto de análise os 

mecanismos que condicionam as ações dos sujeitos destas relações, conformando-

as às estruturas sociais vigentes. Tais estruturas, por sua vez, são tidas por estes 

estudiosos tanto como efeito como a própria manifestação destas relações de poder. 

Nesse sentido, o segmento seguinte se inaugura no esforço da 

identificação histórica desses mecanismos, "na direção de uma análise sem 

preconceitos dos modos concretos com que o poder penetra no próprio corpo dos 

seus sujeitos e em suas formas de vida." (AGAMBEN, 2007, p. 13). 

Com efeito, desde este ponto, o poder será tomado como objeto de 

análise, não com o fim de perquirir sua organização ou legitimação como tal. Tendo 

já reconhecida a existência destas relações no meio da sociedade, a análise que se 

inicia tem como foco mais específico o poder no instante em que toca os indivíduos, 

por meio de seus mecanismos, e passa a condicionar suas vidas. 

Respeitando o caráter histórico  das análises destes autores, as relações 

de poder serão apresentadas com base numa diligente sistematização cronológica, 

em especial, para que seja possível perceber de maneira mais clara o caráter 

dinâmico deste fenômeno. 

Serão empreendidos, no entanto, alguns movimentos discursivos na 

apresentação do tema em foco. Primeiramente, para que se dê espaço a 
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observações que se mostrem pertinentes; em segundo lugar, pela interdependência 

de algumas noções que serão desenvolvidas; por fim, para se permitir o diálogo 

entre os autores referenciados nesse tópico em específico. 

4.2.4 Dispositivos137 de poder: as diversas aparências desse fenômeno ao longo da 

história 

No curso de todo o século XVII, os suplícios foram largamente utilizados 

como meios de punição. Cenas de intensa violência serviam de estandarte do poder 

punitivo do Estado soberano, refletindo uma espécie de vingança deste, que teria 

sido lesado pelo crime. 138 Além disso, essas práticas retratavam, à vista de todos, e 

sobre o corpo do próprio condenado, a violência do delito por ele cometido. 

(FOUCAULT, 2014). 

[...] O suplício deve ser uma pena atroz, quer dizer, deve provocar uma 
certa quantidade de sofrimento por meio do castigo físico. [...] O corpo é, a 
todo instante, dissecado diante das câmeras. Assistimos, assim, a pés 
serem serrados, mãos queimadas por ácido,  olhos perfurados com bisturis, 
costelas arrancadas e maxilares partidos por máquinas da morte [...]. 
(PRANTES; MILANEZ, 2014, pp. 35-36)139. 

                                                
137 Segundo Revel (2005, p. 39), "[...] o termo 'dispositivos' aparece em Foucault nos anos 70 e 
designa inicialmente os operadores materiais do poder, isto é, as técnicas, as estratégias e as formas 
de assujeitamento utilizadas pelo poder. [...] Eles são, por definição, de natureza heterogênea: trata-
se tanto de discursos quanto de práticas, de instituições quanto de táticas moventes [...]. Um 
dispositivo é 'um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, 
organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados 
científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma: o dito e o não-dito [...] O 
dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre esses elementos'." Em expansão ao conceito 
foucaultiano, o vocábulo dispositivo de poder será empregado nesta pesquisa para referir-se às 
diversas formas de manifestação do poder. Desse modo, a expressão, embora identificada com a 
obra de Michel Foucault, também será aplicada em relação aos demais autores analisados no estudo 
aqui implementado. A estratégia visa tornar mais didática a explanação do tema, malgrado as perdas 
metodológicas dela decorrentes. 
138 Para Foucault (2014), a lei era considerada uma espécie de prolongamento do corpo do soberano. 
Por isso, era lógico e racionalmente aceitável que sua vingança atingisse, de igual modo, o corpo do 
condenado. Dentro desse mesma cena, é possível distinguir os elementos da concepção de poder 
em Pierre Bourdieu, em especial, o habitus e o capital. O primeiro, configurado no sentimento 
compartilhado socialmente no que tange à necessidade e ao modo como se daria a punição do autor 
daquela conduta também repudiada pela coletividade; e o capital, identificado na condição política da 
"vítima" do ataque, que justifica a violência da punição empregada a quem cometeu o atentatório. 
139 Por meio do artigo referenciado ao final desta pesquisa, C. Prates e N. Milanez (2014) realizam 
uma análise da série de filmes de terror conhecida no Brasil como Jogos Mortais, com base em 
postulados foucaultianos. Sobre esse viés, o artigo busca estabelecer uma relação entre as cenas de 
violência exibidas pela referida franquia e o ritual do suplício descrito por Michel Foucault em Vigiar e 
Punir (2014). A leitura do artigo parece pertinente ao estudo aqui implementado, não só por servir de 
ilustração desse mecanismo de poder, mas, também, por demonstrar sua permanência como tática 
política e pedagógica na sociedade atual. Nesse sentido, os autores desse estudo concluem que, 
mesmo após a "mudança do palco" dessas práticas, que deixou de ocupar as praças públicas para se 
apropriar das salas de cinema, o suplício ainda provoca em seus espectadores o sublime de 
antigamente, reafirmando sua força como expressão de poder capaz de disciplinar os corpos. 
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Nesse panorama, os suplícios despontavam como prática de poder, 

pertencente e representadora do habitus daquele contexto social. Tal prática, como 

"estrutura estruturante que era", perseguia o assujeitamento dos súditos perante o 

soberano – detentor de maior capital político e econômico – dentro da relação de 

poder àquela época estabelecida. De tal modo, os suplícios representavam não só 

um efeito, mas também a própria manifestação do poder (BOURDIEU, 2003). 

O suplício é, então, a materialização desse poder que se inscreve no corpo 
do condenado por meio da atrocidade, é a execução ritualizada, teatralizada 
de uma sentença que visa não uma justa medida com o crime, mas uma 
revanche do soberano contra o criminoso, uma vingança pela superação 
absoluta do crime por meio da atrocidade excessiva. (PRANTES; MILANEZ, 
2014, p. 44). 

O desconforto causado pelos espetáculos punitivos, no entanto, foi pouco 

a pouco dando ensejo a modificações no modo de punir, tirando paulatinamente o 

caráter teatral e espetaculoso daquele ato. Com isso, no período que se estende do 

final do século XVII ao início do século XIX, a melancolia das cerimônias de punição 

foi se extinguindo. 

Análises mais superficiais tendem a observar e justificar essa gradual 

eliminação dos suplícios com uma ênfase desproporcional à "humanização" das 

punições. Sob outra perspectiva – menos romântica – Foucault (2014) alerta sobre a 

preocupação do Estado em se afastar dos aspectos negativos que a execução da 

pena guardava em seu âmago. 

[...] ficou a suspeita de que tal rito que dava um "fecho" ao crime matinha 
com ele afinidades espúrias: igualando-o, ou mesmo ultrapassando-o em 
selvageria, acostumando os espectadores a uma ferocidade de que todos 
queriam vê-los afastados, mostrando-lhes a frequência dos crimes, fazendo 
o carrasco se parecer com o criminoso, os juízes aos assassinos, 
invertendo no último momento os papéis, fazendo do suplicado um objeto 
de piedade e de admiração. (FOUCAULT, 2014, p. 14). 

Esse momento histórico serve de referência a este estudo para ilustrar 

uma característica importante destas relações. O poder, como fenômeno de 

manutenção de desigualdades estruturais, depende, de certa maneira, da "apatia" 

dos assujeitados (GAVENTA, 1980). Com espeque nesse entendimento, situações 

que possam romper com esse aparente equilíbrio tendem a provocar modificações, 

não na ordem social, mas nas feições do poder. 

Em outras palavras, antes que as desigualdades que caracterizam as 

relações sociais se tornem perceptíveis pelos que são por elas "prejudicados", 
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instando-os a uma resistência aberta, o poder tende a modificar sua aparência. A 

partir daí, tornando-se novamente menos perceptível, ele passa a recuperar ou 

aumentar sua eficiência, retomando o equilíbrio ameaçado. 

Por esta óptica, as execuções públicas, aplicadas de modo heterogêneo e 

irracional, desvelaram-se improdutivas e, sob o ponto de vista do custo político, 

antieconômicas. Em resposta, as práticas punitivas tornaram-se, de um modo geral, 

mais recatadas. Tocava-se no corpo cada vez menos, procurando atingir algo que 

não era mais o corpo propriamente. Este passou a ser tido como instrumento, meio 

do caminho entre a punição e o seu novo alvo: "a alma"  (FOUCAULT, 2014, p. 21). 

Sob esse prisma, Foucault alerta para a noção de que o fenômeno da 

substituição do objeto penal, ora anunciado, não deve ser compreendido sob o 

perspectiva da simples mudança dos crimes (como se simplesmente outros crimes 

passassem a ser punidos). Em verdade, o próprio objeto "crime" (e não do crime) 

passou por profundas modificações: na qualidade, na natureza e na substância de 

que se constitui o elemento punível, mais do que na própria definição formal. 

Porém julgam-se também as paixões, os instintos, as anomalias, as 
enfermidades, as inadaptações, os efeitos de meio ambiente ou de 
hereditariedade. Punem-se as agressões, mas, por meio delas, as 
agressividades, as violações e, ao mesmo tempo, as perversões, os 
assassinatos que são, também, impulsos e desejos. Dir-se-ia que não são 
eles que são julgados; se são invocados, é para explicar os fatos a serem 
julgados e determinar até que ponto a vontade do réu estava envolvida no 
crime. Resposta insuficiente, pois são as sombras que se escondem por 
trás dos elementos da causa, que são, na realidade, julgadas e punidas. 
Julgadas mediante recurso às “circunstâncias atenuantes”, que introduzem 
no veredicto não apenas elementos “circunstanciais” do ato, mas coisa bem 
diversa, juridicamente não codificável: o conhecimento do criminoso, a 
apreciação que dele se faz, o que se pode saber sobre suas relações entre 
ele, seu passado e o crime, e o que se pode esperar dele no futuro. 
(FOUCAULT, 2014, p. 22) 

Evidencia-se nisso a noção de que as características do dito autor da 

ação são invocadas perante o julgador não somente para explicar o crime, mas para 

que ele, autor, seja julgado juntamente com o crime que cometeu. A pena se destina 

não só a sancionar uma infração, mas também a controlar o indivíduo, a neutralizar 

sua periculosidade, e, principalmente, a modificar as disposições indesejadas de seu 

comportamento. Passou-se a julgar, além de fatos, a alma de seus autores 

(FOUCAULT, 2014). A ruptura é sutil, mas profunda. 
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Sob essas perspectivas metodológicas, seria possível compreender como 

a suavização da punição foi capaz de retirar o corpo humano da condição de mero 

alvo da punição e inserí-lo numa consideração mais ampla. Esse apossamento 

"político" do corpo, por sua vez, está intimamente ligado à necessidade de sua 

utilização econômica, a qual só se torna possível quando o corpo está inserido em 

circunstância de sujeição. 

Essa sujeição não é obtida só pelos instrumentos da violência ou da 
ideologia; pode muito bem ser direta, física, usar a força contra a força, agir 
sobre elementos materiais sem no entanto ser violenta; pode ser calculada, 
organizada, tecnicamente pensada, pode ser sutil, não fazer uso de armas 
nem do terror, e no entanto continuar a ser de ordem física. (FOUCAULT, 
2014, p. 29). 

Dentro desse cenário de modificações sociais, o poder, então punitivo, 

passou a assumir características de um disciplinamento, afastando-se da aparência 

imediata de violência, já não tolerada pela sociedade daquele período140. Somada a 

essa espécie de incômodo social, a consagração do capitalismo como nova ordem 

de produção fez aumentar o interesse na produtividade dos indivíduos como força 

de trabalho. 

Para além de ter sido percebido apenas nas análises de M. Foucault, o 

crescente interesse no produtivismo da massa trabalhadora, inaugurado nesse 

período, também foi constatado por Byung-Chul Han. Para o Filósofo 

contemporâneo, disso se extrai inclusive uma das causas da reconfiguração do 

poder em técnicas disciplinares: 

[...] O progresso da industrialização exige disciplinar o corpo e adaptá-lo à 
produção mecânica. Em vez de torturar o corpo, o poder disciplinar fixa-o a 
um sistema de normas. Uma coação calculada atravessa cada parte do 
corpo e comparece no próprio automatismo dos costumes. Faz do corpo 
máquina de produção. (HAN, 2015, pp. 29-30). 

Partindo das percepções desses autores, pode-se concluir que a 

disciplina, como nova aparência do poder, se exprime tanto como forma de 

                                                
140 Tal não importa dizer que a punição ou a violência, entendidas como expressões ou mecanismos 
de poder, tenham deixado de existir desde aquele momento. A esta altura da pesquisa, o que parece 
se evidenciar é a convivência de novos e antigos dispositivos de poder em condição de 
complementaridade, e não de exclusão. Reforça essa percepção – ainda não conclusiva – o fato de a 
punição e a violência serem ainda observadas, inclusive, na sociedade contemporânea. 
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sobrevivência do poder, como fenômeno menos evidente, quanto meio de 

incremento de sua capacidade produtiva141. 

O poder, em sua feição disciplinar, se estabelece, assim, por via de uma 

ação muito mais afirmativa do que proibitiva. Nesse novo contexto social, interessa o 

que se pode produzir por meio dele, e não mais o que se pode evitar.  

As formas de exploração do trabalho no capitalismo estiveram estreitamente 
articuladas com o desenvolvimento das tecnologias disciplinares, cujo 
objetivo era a produção de corpos dóceis. A tecnologia disciplinar [...] é a 
responsável pela política de dominação que transformou o corpo em força 
de trabalho. (ALVES; BENITES, 2001, p. 93). 

É na contextura dessa noção – e em resposta a ela – que estes 

mecanismos de poder avançaram sobre o corpo humano no decorrer do século XVII, 

mas não unicamente sobre estes individualmente considerados142. Com efeito, esse 

poder se exprimiu sob duas feições e focos principais, que, em vez de se 

estabelecerem em oposição, constituem-se como dois polos de expansão 

complementares. 

O primeiro deles, já evidenciado, centrou-se em abordar o corpo, 

individualmente considerado, como uma espécie de máquina, de modo a torná-lo 

adequado às atividades que cada um desses indivíduos realizassem:  

"[...] no seu adestramento, na ampliação de suas aptidões, na extorsão de 
suas forças, no crescimento paralelo de sua utilidade e docilidade, na sua 
integração em sistemas de controle eficazes e econômicos – tudo isso 
assegurado por procedimentos de poder que caracterizam as disciplinas. 
(FOUCAULT, 2017, p. 150). 

Em complemento, esse poder se direcionou, por volta da metade do 

século XVIII, para um cuidado sobre o corpo como espécie; no corpo biológico do 

ser humano e seus processos vitais como existência natural (zoé). 

Nasceu naquele período uma espécie de preocupação política com o 

corpo biológico da população. E fala-se política no sentido mais restrito do termo. 

Essa expressão específica do poder não "[...] se encontrava disseminado no tecido 

                                                
141 Antes que se cogite um erro na redação dessa sentença, calha advertir para a ideia de que a 
disciplina – entendida como dispositivo de poder – possibilitou não só o aumento da produtividade 
dos indivíduos como força de trabalho, mas também da produtividade do próprio poder. Aliás, o 
incremento da produtividade verificada no plano dos indivíduos só se fez possível em consequência 
daquele verificado no nível do próprio poder. 
142 É preciso se ter em mente que o movimento do poder em determinada direção do campo social 
não exclui ou impede sua expansão sobre outras direções. No desenvolver deste estudo, tem-se 
evidenciado como uma das possíveis características dos mecanismos de poder modernos a sua 
presença concomitante em diversos espaços da vida humana.  
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institucional da sociedade, mas se concentrava na figura do Estado e se exercia a 

título de política estatal que pretendia administrar a vida e o corpo da população." 

(DUARTE, 2008, p. 3). 

A difusão do poder nessa direção, intensificada no século XIX, tornou 

evidente o fato de que não bastava apenas disciplinar as condutas dos indivíduos 

singularmente compreendidos, mas também – e principalmente – implementar um 

certo gerenciamento sobre a vida de toda a população. A pretensão era de 

normalizar a conduta da própria espécie humana,  

[...] ao regrar, manipular, incentivar e observar fenômenos que não se 
restringiam mais ao homem no singular, como as taxas de natalidade e 
mortalidade, as condições sanitárias das grandes cidades, o fluxo de 
infecções e contaminações, a duração e as condições da vida etc. 
(DUARTE, 2008, p. 3). 

A preocupação (política por excelência) manifestou um poder por demais 

relacionado e incidente sobre os processos biológicos do ser humano: "[...] a 

proliferação, os nascimentos e a mortalidade, o nível de saúde, a duração da vida, a 

longevidade, com todas as condições que podem fazê-los variar." (FOUCAULT, 

2017, p. 150). 

Aquilo que guardasse relação, direta ou indireta, com a existência 

biológica do ser humano (zoé) passou a ser objeto de poder. E foi exatamente em 

decorrência dessa estreita relação com os aspectos biológicos de seu objeto de 

incidência (o corpo biológico da população) que Michel Foucault denominou essa 

configuração de política e de poder, de biopolítica e de biopoder, respectivamente. 

Nesse ponto da pesquisa, parece ser difícil não vislumbrar, desde já, uma 

proximidade da biopolítica com vários dos elementos que compõem as 

"preocupações" veiculadas nos discursos desenvolvimentistas contemporâneos, em 

especial, aqueles que se orientam sob a perspectiva do desenvolvimento humano. 

Da mesma maneira que o poder como disciplina parece se harmonizar ao 

contexto social no qual os discursos desenvolvimentistas primários (de conotação 

mais econômica) encontram maior receptividade, o biopoder parece se adequar à 
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mesma conjuntura que exigiu do discurso desenvolvimentista uma ênfase maior no 

desenvolvimento humano.143 

O biopoder se exprime, assim, feito mecanismo capaz de administrar a 

vida humana, com base numa espécie de saneamento do corpo biológico da 

população. Desse esforço, em última análise, resulta o incremento da produtividade 

da população.144 

Esse biopoder, sem a menor dúvida, foi elemento indispensável ao 
desenvolvimento do capitalismo, que só pôde ser garantido à custa da 
inserção controlada dos corpos no aparelho de produção e por meio de um 
ajustamento dos fenômenos de população aos processos econômicos. 
(FOUCAULT, 2017, pp. 151-152). 

Destarte, o biopoder passou a complementar a ação do poder disciplinar. 

Assinala-se complementar porque, verdadeiramente, não existiu uma substituição ou 

exclusão de um pelo outro. Efetivamente, ele "[...] não suprime a técnica disciplinar 

simplesmente porque é de outro nível, está noutra escala, tem outra superfície de 

suporte e é auxiliado por instrumentos totalmente diferentes." (FOUCAULT, 1999b, 

p. 289). 

São muitas as diferenças que se estabelecem entre estes dois 

dispositivos de poder, em especial, no objeto de suas ações: o indivíduo e a 

população. Há, no entanto, um certo efeito verificado na ação de ambos que os 

aproxima como mecanismos de poder: o efeito normalizador. Tanto a disciplina 

como o biopoder tendem a homogeneizar os indivíduos que se tornam objetos de 

sua força, e o fazem não como efeito inesperado, mas como ideal de ação. 

Estabelecido o que se tem por "produto ideal" em determinado processo 

de fabricação, é natural que todas as ações que interfiram nessa produção 

                                                
143 A quantidade de elementos e de movimentos percebidos simultaneamente naquilo que se busca 
observar (somada às limitações daquele que intenta esta análise) talvez dificulte a sua inteira 
compreensão. O ponto crucial desta espécie de alerta que surge neste ponto da pesquisa, no 
entanto, é a percepção do condicionamento recíproco dos elementos que compõem a vida social. É 
possível verificar, tanto na forma de expressão do poder como na leitura que se extrai do discurso 
desenvolvimentista, uma espécie de adaptação à realidade social na qual estão inseridos. São eles, 
nesse sentido, tanto elementos condicionadores como condicionados. 
144 É dentro dessa relação de causalidade que a biopolítica se estabelece: no espaço entre os 
acontecimentos biológicos que atingem o indivíduo e, via reflexa, a população e os efeitos de tais 
acontecimentos sobre a vida (em especial a vida produtiva) desse mesmo grupo. Dessa relação de 
causa e efeito é que brota essa preocupação "purificadora" com a vida. 
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intencionem como resultado este mesmo "ideal".145 Transpondo essa perspectiva 

para a temática sob análise, tem-se que a descoberta da face positiva146 e produtiva 

do poder trouxe como consequência a preocupação com as características do 

produto de sua ação. 

Cada vez mais o poder tende a produzir indivíduos detalhadamente 

pensados, que atendem às especificidades do contexto no qual se encontram. A 

normalização147 se estabelece como efeito pressuposto de um poder que fabrica 

indivíduos. 

De forma oposta, o que se mostra indesejado é a existência de indivíduos 

fora desses ditos "padrões ideais". Sem esta percepção, poder-se-ia louvar 

acriticamente o "caráter humanitário" de um poder que se expressa na forma de 

administração das condições de vida da população. Esse cuidado "purificador" com 

a vida revela, no entanto, também, uma face cruel. 

Foucault compreendeu que, a partir do momento em que a vida passou a se 
constituir como elemento político por excelência, o qual tem de ser 
administrado, calculado, gerido, regrado e normalizado por políticas 
estatais, o que se observa não é uma diminuição da violência. Pelo 
contrário, tal cuidado da vida de uns traz consigo, de maneira necessária, a 
exigência contínua e crescente da morte em massa de outros, pois é 
apenas no contraponto da violência depuradora que se podem garantir mais 
e melhores meios de sobrevivência a uma dada população. Não há, 
portanto, contradição entre o poder de gerência e incremento da vida e o 
poder de matar aos milhões para garantir as melhores condições vitais 
possíveis: toda biopolítica é também, intrinsecamente, uma tanatopolítica. 
(DUARTE, 2008, p. 4). 

Dedicando boa parte de seus estudos a uma espécie de releitura da 

biopolítica foucaultiana, o filósofo italiano Roberto Esposito se atém aos efeitos 

negativos que paradoxalmente acompanham a ação da biopolítica. Nesse 

movimento, Esposito busca fornecer uma análise do que denominou de "[...] enigma 

                                                
145 A "naturalidade" dessa correlação, no entanto, se baseia e evidencia uma característica do 
pensamento contemporâneo: a crença na existência de uma "forma ideal" e a necessidade de atingí-
la. 
146 Não há consenso entre os referenciais teóricos desta pesquisa quanto à identificação de um ou de 
outro dispositivo de poder com a feição positiva deste fenômeno. Para Foucault (2017), por exemplo, 
é possível reconhecer a positividade já no biopoder, do que discorda Han (2015, 2017b, 2010). Além 
de não gerar maiores, porém, ruídos à percepção necessária a esta pesquisa, o que a ela basta é a 
noção de que o poder pode assumir características de uma positividade, em contraposição à 
repressão que é comumente identificada em sua natureza. 
147 Essa característica não é exclusiva do biopoder ou da técnica da disciplina. Em verdade, é 
possível reconhecer em outras várias manifestações do poder a tendência à normalização. Até 
mesmo o conceito de poder em Bourdieu (2003) parece já evidenciar essa característica. O habitus 
tende a normalizar os indivíduos que são por ele condicionados. 
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da biopolítica, isto é, por que motivo a biopolítica, que tem como fim a proteção da 

vida e a promoção da subjetividade, acaba por produzir a morte e a 

dessubjetivação." (NALLI, 2013, p. 80) 

Como resposta ao ponto central de sua análise – "Por que a biopolítica 

ameaça continuamente de se reverter em tanatopolítica?" (ESPOSITO, 2010, p. 65) 

– o Autor italiano apresenta o paradigma da imunização, categoria conceitual por 

meio da qual busca evidenciar a correlação entre vida e poder148. 

[...] pela categoria de imunização, podem-se articular dois efeitos de 
sentido, aparentemente antinômicos, que se desdobram daquilo que 
Esposito chamou de o poder de conservação da vida, um poder positivo e 
um poder negativo, um poder de conservação e um de destruição, de tal 
modo que pôde afirmar que “a imunização é uma proteção negativa da vida" 
[...].(NALLI, 2013, p. 82) 

Valendo-se de outros termos, o paradigma da imunização busca 

demonstrar que as sociedades modernas se dedicam à sua conservação contra 

qualquer tipo de ameaça, interna ou externa (ESPOSITO, 2010, p. 76). Como 

consequência da exacerbação desse esforço, a alteridade (o diferente, o não 

normalizado) passa a ser compreendido como uma ameaça, devendo ser, por isso, 

combatida.149 

Suspendendo-se momentaneamente o impulso crítico advindo dessa 

percepção, pode-se concluir que, para o bem ou para o mal, "[...] o poder produz: ele 

constrói, destrói e reconstrói [...] o poder é produção em ato, é a imanência da 

produtividade." (POGREBINSCHI, 2004, p. 199). 

Nesse sentido, para que se possa, de fato, reconhecer e compreender a 

dimensão produtiva e positiva que o poder pode assumir, a depender de sua forma 

de expressão, parece ser necessário percorrer o caminho sugerido por Foucault. 

Em toda sua produção intelectual, em especial no primeiro volume de 

História da Sexualidade, este Filósofo questionou aquilo que denominou de 

"hipótese repressiva do poder".150 Tomando como objeto de estudo o sexo, Foucault 

                                                
148 Não obstante o cuidado conceitual que se observa na obra de Esposito, no que se refere à 
distinção entre poder e direito parece não ter sido estabelecida nenhuma distinção mais evidente 
(NALLI, 2013). 
149 Em complementação ao "paradigma da imunização", Han (2010) estabelece o conceito de 
"rejeição não imunológica", que será devidamente desenvolvido em momento posterior. 
150 Até como reflexo do que foi registrado na nota anterior, é oportuno esclarecer um aspecto 
metodológico referente à inserção da temática inaugurada por este parágrafo nessa porção do texto. 
Embora o questionamento foucaultiano em torno do que chamou de "hipótese repressiva do poder" 
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(2017) empreende uma análise com vistas a verificar se de fato a sexualidade foi 

reprimida no período em que se deu o advento do capitalismo.  

Contrariando o senso comum de sua época – e até mesmo o que ainda 

se tem por vigente – suas pesquisas o levaram a concluir que "[...] a sociedade 

capitalista não obrigou o sexo a calar-se ou a esconder-se". 

Ao contrário, desde meados do século XVI – processo que se intensifica a 
partir do século XIX com o nascimento das ciências humanas e, sobretudo, 
da psicanálise –, o sexo foi incitado a se confessar, a se manifestar. 
(MACHADO, Roberto. [Orelha do Livro]. In: FOUCAULT, 2017). 

Diferentemente do que se costuma reconhecer, essa proliferação dos 

discursos não se efetivou como resposta "revolucionária" a uma suposta repressão 

do sexo. Ela decorre da própria manifestação do poder, que teve nessa estratégia 

uma maneira de alcançar minúcias até então inacessíveis da vida humana. Fluindo 

por intermédio dos discursos, o poder consegue chegar às mais tênues e mais 

individuais condutas (FOUCAULT, 2017). 

Somente o que é de algum modo acessível pode ser condicionado. Na 

esfera privada (ou da "intimidade", posteriormente) as ações (praxis e lexis) tiveram, 

em algum momento da história humana, certa proteção. Com a corrosão gradativa 

dos limites que um dia separaram cada um dos espaços nos quais se estabeleciam 

as atividades humanas fundamentais151, o indivíduo se viu exposto152 à ação 

condicionadora dos mais diversos agentes sociais153 (ARENDT, 2010a). 

Avançando de maneira silenciosa cada vez mais profundamente nas 

minúcias da existência humana, as diversas "técnicas polimorfas do poder" 

alcançam uma manipulação sobejamente precisa e detalhada dos comportamentos 

                                                                                                                                                   
tenha originado a própria concepção de biopoder – precedendo-o, portanto – pareceu mais natural 
apresentá-lo neste momento da pesquisa. Primeiramente, porque parece ter surgido aqui a 
necessidade de atravessá-lo como caminho obrigatório para o estudo; em segundo lugar, porque, 
tendo sido do modo primeiro, não importou em prejuízo para a compreensão de tudo o mais que o 
antecede. 
151 Algumas das noções que servem de suporte a esta parte do estudo foram devidamente 
elaboradas no capítulo 2 desta dissertação. 
152 Sobre essa falta de asilo para o indivíduo, ou, em outras palavras, a respeito dessa crescente 
exposição do ser humano, Han (2017a) reflete: "A alma humana necessita naturalmente de esferas 
onde possa estar junto de si mesma, sem o olhar do outro. Pertence a ela uma impermeabilidade. 
Uma total “iluminação” iria carbonizar a alma e provocar nela uma espécie de burnout psíquico." (P. 
12)	
153 A esta altura da pesquisa, já se mostra possível concluir que estas ações se estabelecem como 
instrumentos e expressão das relações de poder.	
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que lhe são condicionados. Nesse movimento, o poder revela o seu produtivismo, 

silêncio e efetividade. 

O ser humano foi chamado a expor cada vez mais sua vida, o que vem 

fazendo de maneira individual, mas também coletiva, de modo consciente ou não. 

Foi justamente essa, aliás, a percepção que Foucault (2017) extraiu de suas 

pesquisas.154 

Segundo ele, foi o poder que instou as pessoas a revelarem sua 

sexualidade155 por meio de instituições como a família, a escola, o consultório 

médico, a Igreja, mas também por meio de "saberes", como a Biologia, a Medicina, a 

Psicologia, a Psiquiatria, a Moral, a Pedagogia. 

Nos dias atuais não há mote que domine mais o discurso público do que o 
tema da transparência. [...] A exigência de transparência, presente por todo 
lado, intensifica-se de tal modo que se torna um fetiche e um tema 
totalizante, remontando a uma mudança de paradigma que não se limita ao 
âmbito da política e da sociedade. (HAN, 2017a, p. 9). 

A exposição da vida, que em algum momento da história humana já foi 

tida como ato revolucionário – uma espécie de resistência a repressões – hoje é um 

dos paradigmas caracterizadores da sociedade contemporânea: Nela, para algo ser, 

é preciso que antes seja exposto (HAN, 2017a, p. 24). 

Nessa sociedade, a contraposição marxiana entre valor de uso e valor de 

troca já não se presta como parâmetro para aferir a "cotação" de uma mercadoria. 

Nela, muito mais interessa o "valor expositivo", que se deve unicamente "à produção 

do chamar atenção." (HAN, 2017a, p. 25). 

O valor expositivo depende sobretudo da bela aparência. Assim, a coação 
por exposição gera uma coação por beleza e por fitness; a “operação 
beleza” tem como objetivo maximizar o valor expositivo. Nesse sentido, os 
paradigmas atuais não transmitem qualquer valor interior, mas medidas 
exteriores, às quais se procura corresponder, mesmo que às vezes seja 
necessário lançar mão de recursos violentos. (HAN, 2017a, p. 29). 

Apreendidos pelo que expõem de si e de suas vidas – a única maneira de 

existirem como tais –, as pessoas são constantemente avaliadas e classificadas 

                                                
154 Foucault (2017) não ignora o fato de que a sexualidade tenha sofrido certa dose de repressão; no 
entanto, segundo o Filósofo, as repressões pontuais ocorriam para direcionar os discursos a 
determinados contextos e locais, onde seriam mais "adequados". Este direcionamento em si já seria 
um reflexo da ação do poder. 
155 Não só ela. Sempre é bom lembrar que se fala da sexualidade por ter sido escolhida como objeto 
de estudo de Foucault (2017), mas as conclusões que dele se extraem extrapolam a temática do 
sexo. 
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(HAN, 2017a). Aquela ruptura sutil relatada por Foucault (2014, p. 22) no que se 

refere à substituição do objeto penal156 se expressa na sociedade contemporânea já 

em proporções muito maiores. 

Naquele momento histórico, as características do criminoso eram 

invocadas, para que não só a ação delituosa157 fosse julgada, mas também o seu 

autor. Na sociedade contemporânea, os indivíduos – criminosos e não criminosos – 

têm as suas singularidades e condições constantemente chamadas ao julgamento, 

que se dão de maneira pública e evidente, tais como os paradigmas desta 

sociedade. 

Obviamente, nestes "julgamentos sociais", são também invocados os 

"padrões ideais", para que sirvam de parâmetro, de "justa medida". O que foge a 

estes padrões tende a ser repreendido; o que a eles se conforma, resta valorizado. 

E nisso se processa uma constante oscilação dos capitais simbólicos dos 

quais dispõe o indivíduo. Aliás, quanto mais avaliados são estes, mais estarão 

sujeitos a tais variações, para o bem ou para o mal. E em uma sociedade que 

elegeu como um dos paradigmas a exposição, a transparência, é razoável que se 

observe uma intensificação desses "julgamentos". 

Nesse contexto, o "status" se tornou uma espécie de sentença, que 

evidencia e comprova – aos olhos de todos – o resultado do julgamento de certa 

pessoa diante desses "padrões sociais". 

Longe de terem cometido algum crime, esses indivíduos se oferecem 

espontaneamente em julgamento pela constante exposição de suas vidas. Anseiam 

nisso pela variação positiva de seus capitais simbólicos e, nesse esforço, tornam-se 

cada vez mais dependentes da avaliação dos outros, aos quais se expõem ainda 

mais. 

Desse círculo – que tem se mostrando vicioso (HAN 2017a) – provém um 

fluxo contínuo de informações, não só sobre as minúcias da vida das pessoas, mas 

também da conformação da sociedade como um todo. Essas informações, por sua 

                                                
156 O contexto aqui referenciado foi mais bem relatado no início desta subseção. 
157 Delito está sendo empregado como sinônimo de crime, por não trazer prejuízos a este estudo e 
ampliar o campo de expressões que se pode aplicar. 
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vez, tanto alimentam como revelam a ação dos mecanismos de poder 

contemporâneos. 

É desde esta perspectiva, e tendo a informação como um dos paradigmas 

da sociedade contemporânea, que se pode compreender até mesmo a noção de 

verdade como pertencente ao campo das relações de poder.158 

O importante, creio, é que a verdade não existe fora do poder ou sem 
poder. A verdade é deste mundo; ela é produzida nele, graças a múltiplas 
coerções e nele produz efeitos regulamentados de poder. Cada sociedade 
tem seu regime de verdade, sua “política geral” de verdade: isto é, os tipos 
de discurso que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros; os 
mecanismos e as instancias que permitem distinguir os enunciados 
verdadeiros dos falsos, a maneira como se sanciona uns e outros; as 
técnicas e os procedimentos que são valorizados para a obtenção da 
verdade; o estatuto daqueles que têm o encargo de dizer o que funciona 
como verdadeiro. (FOUCAULT, 2004, p. 12). 

Assim, os mecanismos de poder contemporâneos, além de terem levado 

os indivíduos a muni-los, por si mesmos, de informações a seu respeito, produzem 

aquilo que é recebido pela sociedade como verdade.159 

Por estas razões, o poder do século XXI é compreendido por parte de 

Han (2015) como um "poder inteligente", que se vale das informações oferecidas 

"espontaneamente" pelos indivíduos para acessar a sua psique e, com base nela, 

torná-los, mais que submissos, dependentes. 

Não só, entretanto. Essa nova forma de expressão do poder, ao acessar 

os movimentos, desejos, preferências, relacionamentos, e até mesmo o modo de 

organizar a vida da população, se vale de instrumentos (principalmente 

tecnológicos) para localizar certos padrões comportamentais no seio da sociedade. 

Muito mais impactante do que a possibilidade de produzir um "[...] 

histórico de vida detalhado" da população, o acesso ao "inconsciente coletivo" da 

população permite prever, gerir e direcionar futuros comportamentos das massas. 

Para este poder que tem se mostrado ainda mais eficiente e silencioso do 

que o biopoder, em especial pela sua capacidade de influência (ação futura), Han 

(2015) cunhou o termo psicopoder. 

                                                
158 Para o objetivo específico do estudo implementado nesta pesquisa, esta noção parece ter um 
influxo crucial 
159 Corrobora essa conclusão Brígido (2013, pp. 69-70), ao afirmar que "[...] a verdade está 
diretamente ligada ao sistema de poder, sustentando-o. Este sistema a elabora e reproduz de acordo 
com suas necessidades." 
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O poder que se manifesta no confronto perceptível mediante preceitos e 

proibições é ineficiente. Em contraposição, o psicopoder se estabelece como "[...] a 

técnica de poder que cuida que os homens se submetam por si próprios às 

estruturas de dominação" [...] "o seu propósito é ativar, motivar, otimizar e não obstar 

ou submeter." (HAN, 2015, p. 24). 

Essa expressão de poder identificada por Byung-Chul Han (2015) na 

sociedade contemporânea é, com efeito, muito mais positiva do que qualquer outra 

já reconhecida160, estando relacionada inclusive com o prazer. E essa positividade 

torna o psicopoder não só mais sedutor e silencioso, como também controlador e 

eficaz. 

Como reflexo dessas estruturas positivas de poder, a sociedade 

contemporânea se reconhece também no paradigma do desempenho e da alta 

produtividade. "Seus habitantes não se chama mais 'sujeitos da obediência', mas 

sujeitos de desempeno e produção." (HAN, 2017b, p. 23). 

No inconsciente social já habita uma espécie de necessidade de 

maximizar o rendimento de cada mínimo esforço; um desejo de se tornar mais 

eficiente; de concentrar os esforços, recursos e tempo para a melhor finalidade; solo 

fértil para qualquer discurso que se proponha indicar um bom "caminho a seguir". 

No lugar do "dever", o poder deste tempo apresenta o "poder". O 

indivíduo do "poder", esta pessoa "livre", no entanto, não perde a disciplina 

assimilada no estágio anterior (HAN, 2015, p. 26). Escolas, quartéis, hospitais e 

indústrias continuam exercendo seu "papel" disciplinador, revelando a permanência 

daquele dispositivo de poder. 

Recorrendo ao brilhantismo de Han (2015, p. 28), percebe-se que o 

indivíduo da sociedade contemporânea "explora a si mesmo" sem nenhuma coação 

externa. "É agressor e vítima ao mesmo tempo". E nesse "explorar a si mesmo" – 

que poderia aparentar como simples erro de escrita – revela o caráter imunológico e 

contraditório de sua dupla condição. 

                                                
160 Isto não impede a existência não identificada de outros ainda mais positivos. 



 

 
 

 

105 
 

O "indivíduo padrão"161 da sociedade contemporânea "[...] é senhor e 

soberano de si mesmo [...] não está submisso a ninguém ou está submisso apenas 

a si mesmo." A retirada do elemento dominador externo, no entanto, não o conduz à 

liberdade. " Em vez disso, faz coincidir liberdade e coação. "Assim, o sujeito do 

desempenho se entrega à liberdade coercitiva ou à livre coerção de maximizar o 

desempenho." (HAN, 2017b, pp. 29-30). 

Como já reconhecia Foucault ainda em 1975162, o poder que permeia as 

sociedades modernas, inclusive a contemporânea, está difuso no seio destas. Não 

há mais uma instância dominadora única e evidente com a qual se relacione, e mais 

se exerce do que se possui.163 

O poder, que já foi facilmente identificado na violência punitiva estatal, 

invadiu os corpos por meio da disciplina e da biopolítica para alcançar a mente 

humana. Já se posicionou contrário à liberdade – e ainda hoje ameaça usurpá-la – 

mas não necessariamente se opõe a ela. Em verdade, como alerta Han (2015, p. 

23) "pode até usá-la". 

Nenhuma das expressões suscintamente tratadas neste estudo, todavia, 

desapareceu na poeira temporal. Pelo contrário, parecem coexistir, complementando 

e suportando umas às outras. 

A dificuldade crescente de identificação deste fenômeno serve para 

reafirmar a importância das obras analisadas, e de todos os outros esforços feitos no 

sentido da compreensão do poder. Como em um treinamento, quanto mais 

aparências do poder se conhece, quantos mais perspectivas e descrições se têm a 

respeito delas, mais próximo se chega da sua identificação. E, é bom que se 

enfatize, o "mais próximo". A identificação efetiva deste fenômeno depõe sua 

fraqueza e impõe a ela novas transformações. É disso que Han (2015, p. 23), 

sabiamente, conclui: "O poder está precisamente aí onde não é tematizado." 

                                                
161 O termo de fato empregado por parte de Han (2017b) é "sujeito", e não "indivíduo padrão" como 
restou consignado na redação deste parágrafo. No entanto, por não evidenciar incongruência com a 
obra do autor e para que se permita maior correlação com toda a temática abordada nesta pesquisa, 
foi preferida esta última expressão. 
162 Data da primeira publicação da obra Vigiar e Punir (FOUCAULT, 2014), impressa originalmente 
em francês sob o título Surveiller et punir. 
163 Por meio dessa afirmação, Foucault (2014, p. 30) registra uma das principais características de 
sua concepção de poder: ele não se refere ou se fundamenta em uma titularidade, mas se revela e 
subsiste no próprio exercício. 
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5 A INTERAÇÃO ENTRE DESENVOLVIMENTO E PODER 

Extrai-se dos exames implementados nos capítulos anteriores a natureza 

fluida e complexa do que se tem por poder e por discurso desenvolvimentista, 

ambos considerados como elementos que compõem o campo social. 

No que pese serem produtos da capacidade ficcional do ser humano e, 

por isso mesmo, impassíveis de identificação material164, estes institutos 

condicionam as vidas dos indivíduos que com eles estabeleçam algum tipo de 

interação. Não só, entretanto. Poder e desenvolvimento165 também exercem 

influência um sobre o outro, provocando alterações recíprocas, tanto em suas 

estruturas como nos efeitos de suas ações. 

Partindo dessa constatação, viabilizada por tudo o que foi até aqui 

exposto e analisado, inaugura-se o presente capítulo para que seja enfim observada 

a interação que se instaura entre o poder e o discurso desenvolvimentista. Nesse 

caminhar, serão perquiridas respostas para as sub-perguntas desta pesquisa, 

obtidas por via da decomposição do questionamento central que fundamenta e 

orienta o estudo sob relatório166. 

No complexo e dinâmico contexto social em que se dará a análise, o 

indivíduo lhe servirá como ponto de observação. A escolha fundamenta-se em três 

razões elementares. A primeira, porque, sendo elemento constituinte da sociedade, 

                                                
164 Embora algumas instituições imateriais possam exibir algum tipo de correspondência material, 
falecerão a estas projeções físicas a integralidade da essência do que de fato são tais instituições. 
Por exemplo, embora seja possível identificar o Estado (abstração humana) nos prédios públicos, 
repartições e autoridades públicas que o representam, nenhuma dessas correspondências materiais, 
nem mesmo a soma delas, ostentaria a plenitude do que de fato é o Estado. 
165 Poder entendido como fenômeno social e desenvolvimento no sentido de discurso 
desenvolvimentista. 
166 Para fins de recapitulação, o questionamento central desta pesquisa pode ser assim cristalizado: 
como se dá a atuação do discurso desenvolvimentista sobre a vida dos indivíduos desde sua 
interação com os mecanismos de poder na sociedade contemporânea? Por sua vez, as sub-
perguntas estão assim condensadas: a) Sob a perspectiva do indivíduo, que papel assume o discurso 
desenvolvimentista em sua relação com os mecanismos de poder na sociedade contemporânea? b) 
Quais os efeitos da relação que se estabelece entre o discurso desenvolvimentista e as diversas 
expressões do poder sobre a vida dos indivíduos na sociedade contemporânea?  
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é ele o destinatário final do discurso sob exame. A segunda, porque dentro de uma 

perspectiva relacional, não se pode falar em relação de poder sem considerar a 

presença desse ser social. Por fim, não se há de perder de vista a ideia de que, 

conforme enfatiza Durkheim, "o indivíduo [...] é tudo que há de real na sociedade." 

(2013, p. 72). 

Sobre essas premissas estruturais, inicialmente, será inferido o papel que 

assume o discurso desenvolvimentista em sua relação com os mecanismos de 

poder no contexto da sociedade contemporânea. Em seguida, examina-se os efeitos 

dessa interação sobre a vida dos indivíduos. Nesse esforço, haverá recorrência a 

diversos termos, conceitos e noções desenvolvidas com a profundidade necessária 

nos capítulos antecedentes167. 

Não obstante, porém, o esforço de trazer a interação titulada da maneira 

mais clara e didática possível, pede-se vênia, mais uma vez, pela variedade de 

enfoques e deslocamentos empreendidos textualmente nos tópicos seguintes. 

Certamente, refletem e revelam, por si, as incontáveis articulações verificadas entre 

os elementos analisados. 

5.1 O papel do discurso desenvolvimentista em sua relação com os 
mecanismos de poder na sociedade contemporânea 

Como bem destacado na tese de Ribeiro, um dos suportes teóricos deste 

estudo, "[...] a idéia de desenvolvimento se entranhou tanto no nosso modo de 

pensar e de nos percebermos como parte do mundo que temos grande dificuldade 

até mesmo de tomá-la criticamente como objeto de investigação." (2008, p. 75).  

Refletindo inclusive a maneira pela qual foi estabelecida, essa noção vem 

sendo assimilada acriticamente no decurso dos anos, principalmente pelas 

sociedades ocidentais, pelo que também é considerada uma verdade. 

Traz luz a esse ponto a perspectiva de Foucault, no que ele se dedicou ao 

estudo do que entendeu como processo de elaboração da verdade ou, em outros 

termos, aquilo que chamou de relação entre saber e poder. Para ele, a verdade é 

                                                
167 Trazer para este momento da pesquisa todo o raciocínio empreendido nos capítulos anteriores 
para a construção e percepção desses elementos certamente tornaria inviável – ou pelo menos 
dificultosa – a estruturação, neste momento, de um pensamento claro e inteligível. Por esta razão, 
pode se mostrar conveniente ao leitor revisitar algumas dessas noções no desenvolvimento de sua 
análise.  
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um produto do poder, não existindo fora dele. É por via das relações de poder que 

são estabelecidas ou eleitas as noções que deverão ser tidas como verdade em 

determinado contexto social. É na contextura dessas relações, inclusive, que se 

determina quem são as pessoas ou instituições que estão autorizadas a "dizer a 

verdade." (FOUCAULT, 2004). 

O importante, creio, é que a verdade não existe fora do poder ou sem 
poder. A verdade é deste mundo; ela é produzida nele, graças a múltiplas 
coerções e nele produz efeitos regulamentados de poder. Cada sociedade 
tem seu regime de verdade, sua “política geral” de verdade: isto é, os tipos 
de discurso que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros; os 
mecanismos e as instancias que permitem distinguir os enunciados 
verdadeiros dos falsos, a maneira como se sanciona uns e outros; as 
técnicas e os procedimentos que são valorizados para a obtenção da 
verdade; o estatuto daqueles que têm o encargo de dizer o que funciona 
como verdadeiro. (FOUCAULT, 2004, p. 12) 

Alinhando-se ao pensamento foucaultiano, tem-se que a noção de 

verdade se encontra intimamente relacionada às estruturas de poder. São estas 

relações de poder que tanto produzem como sustentam e disseminam o que se tem 

por verdade em dado contexto social, e o fazem de acordo com as próprias 

necessidades. 

Toda sociedade, existente ou já extinta, elege e contempla em si suas 

verdades, seus "saberes", do que se extrai a ideia de que em todas elas também 

permeias relações de poder.  

Temos que admitir que o poder produz saber (e não simplesmente 
favorecendo-o porque o serve, ou aplicando-o porque é útil); que poder e 
saber estão diretamente implicados; que não há relação de poder sem a 
constituição correlata de um campo de saber, nem saber que não suponha 
e não constitua ao mesmo tempo relações de poder. (FOUCAULT, 2014, p. 
31) 

Com efeito, indo além de simplesmente fixar os olhos nesses 

"conhecimentos" e admiti-los acriticamente, a perspectiva foucaultiana explicita a 

necessidade de observá-los como formulações, possuidoras de uma gênese e 

produtoras de efeitos sobre a vida daqueles que as aceitam. 

Na sociedade contemporânea, essas verdades se estabelecem, 

sobretudo, sob o formato de discurso científico, em especial pela "imparcialidade" 

que se atribui – ingenuamente ou não – às ciências. 

Sobre o discurso que interessa mais especificamente a esta pesquisa, o 

discurso desenvolvimentista, talvez o mais intrigante é que sua gênese não remete a 
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debates teóricos espontâneos havidos na parte "pobre" do mundo ocidental, aquela 

tida pelo próprio discurso como "atrasada" e que seria por ele mais diretamente 

beneficiada. 

Em verdade, como se viu no capítulo pertinente, a noção de 

desenvolvimento surgiu de modo mais proeminente nos Estados Unidos, no 

contexto da Guerra Fria que se instaurou após a Segunda Guerra Mundial. Ao 

proferir o discurso de posse de seu segundo mandato na Casa Branca, Harry 

Truman qualificou como subdesenvolvidas as regiões tidas por ele como "menos 

prósperas". 

Segundo Ribeiro, "[...] documentos desse governo mostram que tal 

política de desenvolvimento é anterior inclusive ao famoso discurso em que o 

Presidente Truman anuncia o Programa de Ajuda para o Desenvolvimento [...], em 

1949." (2008, p. 23). 

Por sua vez, as elaborações que buscaram teorizar aquela noção 

ideológica, produzidas em importantes centros universitários estadunidenses, datam 

de um período bem posterior. Sobre essa constatação, Ribeiro enfatiza: 

Se elas legitimam ou justificam a nova estratégia que passa a caracterizar a 
política externa dos Estados Unidos, essa legitimação ou justificação não é 
feita propriamente pelo poder de Estado ao se apropriar de formulações 
científicas objetivas, independentes, anteriores. Ao contrário, o 
conhecimento “teórico” legitimador é uma produção acadêmica que se 
oferece como suporte “teórico” a uma política de Estado que já vinha sendo 
praticada. (2008, p. 23). 

Na sociedade contemporânea, "[...] está estabelecida uma valorização 

social da ciência pelo que se tende a identificá-la imediatamente com a verdade e a 

objetividade". (RIBEIRO, 2008, p. 22) Dessa noção, entende-se, provém um 

conhecimento neutro e desinteressado.  

Valendo-se dessa percepção de positividade do conhecimento científico, 

a noção de desenvolvimento, nascida como ideologia, foi estrategicamente 

sustentada e propagada como uma teorização de caráter científico168.  Isso porque, 

como recorrentemente defende Ribeiro, esse discurso "[...] é tanto mais eficaz 

quanto mais se reconheça o seu caráter teórico e a sua origem acadêmica, o que 
                                                
168 Sobre esse aspecto, vale lembrar que Rostow, considerado o intelectual mais importante na 
criação e na propagação do discurso desenvolvimentista, enfrentou severas críticas ao que 
apresentava como sua teorização sobre o tema, exatamente por ostentar um caráter muito mais 
ideológico do que científico (SARMENTO, 2012). 
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presumivelmente lhe confere cientificidade, e daí objetividade e veracidade." (2008, 

p. 23). 

Dessarte, ciência e poder se cruzaram, de modo a produzir um discurso 

de enorme eficácia, com profundas consequências econômicas, sociais e políticas. 

E assim permanecem até hoje. 

Ao direcionar as discussões sobre o desenvolvimento muito mais para a 

identificação das "adequações ou inadequações" das diversas propostas "teóricas", 

a comunidade científica, em especial a Academia, toma acriticamente a ideologia 

desenvolvimentista, tendo-a como verdade. 

Nesse proceder, deixa-se de perquirir uma análise mais atenta e criteriosa 

de tudo aquilo que remonta à sua elaboração, estando ainda nesse discurso 

impregnado, embora dele, muitas vezes, não se possa distinguir. 

Não somente, entretanto. As discussões acadêmicas em torno do 

discurso em foco continuam por conferir à ideologia que ele carrega um caráter 

científico e, por consequência, uma aparência de verdade objetiva, desinteressada e 

neutra.169 

Dessa complexa percepção, extrai-se que o discurso desenvolvimentista, 

tido como uma "verdade", um "saber" aceito pela sociedade contemporânea,  

representa, primeiramente, um produto das relações de poder que permeiam o 

citado panorama.  

E nessa articulação entre verdade e poder, o indivíduo, que orienta sua 

vida com esteio nas "verdades" que acolhe para si, formando suas preferências, tem 

sua existência condicionada. 

Foi precipuamente em razão desse efeito sobre o sujeito que Foucault 

estruturou toda sua pesquisa por cima desses dois processos complementares: uma 

arqueologia do saber e uma genealogia do poder.  

Do canteiro de sua obra inacabada, é possível concluir que toda noção de 

verdade é produzida por sistemas de poder, servindo a estes como prolongamento e 

                                                
169 Por essas razões, Haefele defende o argumento de que existia, por parte de Rostow, um grande 
esforço de  conferir ao seu discurso uma roupagem teórica e científica. Segundo Haefele, "[...] 
Rostow acreditava estar lutando uma guerra ideológica na qual a pesquisa acadêmica era uma 
ferramenta importante." (2003, p. 88). 
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instrumento de apossamento daquilo que lhe é necessário ao seu funcionamento. 

Ao se associarem, poder e saber tanto orientam a vida dos indivíduos como delas 

extraem informações. 

A importância dessa associação subsiste, em especial, sob um aspecto: a 

pluralidade humana. Uma sociedade plural possui preferências igualmente plurais, 

que orientam, em última análise, a maneira de viver de cada uma das identidades às 

quais correspondem. E é exatamente por essa razão que as predileções dos 

indivíduos são objeto de tanto interesse na vida em sociedade. Por meio dos 

mecanismos descritos a seguir, essas preferências são alcançadas pela ação dessa 

espécie de binômio poder-saber. 

Conforme enfatiza Arendt, "[...] os homens existem no plural, e nenhum 

ser humano sabe o que é o homem no singular." (2010b, p. 136). Por sua vez, para 

a cultura romana clássica, "viver" e "estar entre os homens" detinham o mesmo 

significado, dessumindo-se daí a ideia de que a convivência foi desde sempre um 

pressuposto e uma condição da vida humana. 

A pluralidade, no entanto, exige dos indivíduos conviventes um esforço 

que não seria necessário caso vivessem isoladamente. Se a cooperação entre os 

homens os torna mais capazes, possibilitando a realização de tarefas que 

individualmente não seriam factíveis, a simples convivência entre seres plurais exige 

destes o emprego de certa demanda de energia para que essa relação se dê de 

modo estável e minimamente harmoniosa. 

Como se viu no curso desta pesquisa, por meio da ação e do discurso 

(práxis e léxis) o homem se constitui e revela-se a seus pares como ser único e 

distinto. É exatamente nas mínimas diferenças que podem ser distinguidas no modo 

de pensar, falar e agir de cada um dos indivíduos que repousa a sua singularidade. 

Sem embargo, viver coletivamente implica a estes mesmos seres 

singulares um empenho na equalização de suas preferências. Destarte, é preciso 

que haja uma espécie de acordo para que estas predileções sejam compatibilizadas, 

de modo que não se impeça o convívio. 

Consoante o que fora devidamente levantado no capítulo anterior, dentro 

de uma visão estruturalista de poder, as preferências de cada indivíduo que compõe 
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dada coletividade são formadas sob a influência de relações de poder. Desde esta 

perspectiva, tem-se que os indivíduos estão sujeitos a interações que os levam a 

desejar aquilo que de outra maneira não desejariam. E não se trata unicamente de 

desejar algo materialmente concebido, mas também de se ansiar por determinado 

comportamento dentre tantos possíveis. 

Valendo-se dessa articulação é que o binômio poder-saber atua sobre as 

preferências dos indivíduos, orientando, em última análise, as suas vidas.  E é 

exatamente desse aspecto que parece emergir uma das diversas conexões que se 

estabelecem entre o poder, em suas múltiplas formas de manifestação, e o discurso 

desenvolvimentista.  

Em conformidade com o que se pôde extrair da análise empreendida, 

mais em específico no capítulo desta pesquisa que lhe foi dedicado, o discurso 

desenvolvimentista veicula, muito além de uma despretensiosa e benevolente 

preocupação com o ser humano, uma ideologia. Segundo esta, determinadas 

condições de vida devem ser rejeitadas, ao passo que outras hão de ser almejadas. 

Consoante destaca Ribeiro, 

As teorias do desenvolvimento e da modernização se construíram e se 
apresentaram então como um grande e complexo modelo de mudança 
capaz de abranger todos os setores da vida social, incluindo o econômico, o 
político, o cultural. (2008, p. 28). 

Em outras palavras, o discurso desenvolvimentista propaga e incute a 

noção de que há determinado padrão ou modo de viver que é mais benéfica do que 

outra e que, por isso mesmo, é preciso assumir tal modelo e tudo que dele deriva 

como sendo a sua maneira de viver. 

Esse discurso, essa verdade suportada pelo contexto social observado, 

ao veicular a noção de que é necessário "superar" certas condições de vida para 

que sejam outras adotadas, interfere diretamente no processo de formação das 

preferências dos indivíduos. 

Por essa razão, sob a perspectiva da Sociologia contemporânea, a 

atuação do discurso desenvolvimentista se dá no âmbito de uma relação de poder, 

sendo, por isso mesmo, parte dela. 
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Em outra direção, a conjugação entre poder e saber, ao tocarem as 

predileções dos indivíduos, revelam ao sistema ao qual servem as informações que 

lhe são necessárias para seu funcionamento. 

Ao se direcionar no sentido daquilo aceito como verdadeiro em um 

determinado recorte histórico e social, o "saber compartilhado", os indivíduos 

revelam de si informações que interessam às estruturas de poder que respaldam 

tais noções (BRÍGIDO, 2013). 

Exemplificando, no contexto da sociedade contemporânea, esse 

mecanismo pode ser observado nas instituições de saúde, como hospitais, clínicas e 

consultórios, e de ensino, como creches, escolas, e faculdades. 

Até meados do século XVIII, a Medicina era compreendida como uma 

espécie de sabedoria exclusiva do médico, que analisava, diagnosticava e 

acompanhava o paciente. O sucesso do tratamento demandaria de cada um desses 

personagens um discurso próprio.  

Na fala do médico, estaria impregnado todo o saber que fora por ele 

adquirido, de onde se esperaria que partisse o diagnóstico correto e a indicação do 

melhor caminho para o tratamento. Ao paciente, caberia a exposição das 

informações a seu respeito que se fizessem necessárias170, as quais poderiam variar 

desde condições biológicas a comportamentos ou hábitos de vida que pudessem 

interferir em sua saúde. 

Essas informações – aparentemente sem relevância para outros além do 

médico e do próprio paciente – passaram a ser objeto de interesse de um contexto 

mais amplo, em especial quando, o corpo biológico da população passou a ser 

tomado como objeto de preocupação política (biopolítica). 

Não só por isso, mas também por essa razão, os hospitais – que outrora 

serviram meramente de abrigo à sabedoria exclusivista dos médicos – passaram a 

ser não só um local de cura, mas também de registro de informações sobre a 

                                                
170 O desenvolvimento da Medicina e dos tratamentos de saúde parecem alterar os fatos e 
informações que, por terem relação com determinadas enfermidades, são relevantes para seu 
diagnóstico e tratamento. Longe de adentrar qualquer questionamento ou aprofundamento dessas 
"alterações", busca-se evidenciar neste ponto é que estas "descobertas científicas" (novas 
verdades?) importam em novos saberes, tanto no sentido de novos conhecimentos técnicos, como no 
sentido de novas informações a respeito daqueles que os demandam. 
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população, acúmulo e formação de novo saber, de "novas verdades" (BRÍGIDO, 

2013, p. 70). 

Acessar esse "saber produzido" demanda daquele que a ele se submete 

a entrega voluntária de informações a seu respeito, as quais não se fariam de outro 

modo conhecidas. Uma vez conhecidas, essas informações alimentam o sistema de 

poder que, se valendo delas, condicionam a vida dos que estão nele inseridos. 

Afinal, somente o que é de alguma maneira exposto pode ser sujeitado. 

Não é diferente, aliás, a relação do paciente com seu médico, que serve  

a este exemplo como personificação de toda uma estrutura de poder – biopoder, no 

caso: para acessar o saber médico, as verdades produzidas pelas ciências, o 

enfermo deverá expor, tanto quanto necessário, informações a seu respeito. O 

médico, por sua vez, valendo-se desses elementos, conduzirá o tratamento, 

indicando as alterações, inclusive de ordem comportamental, que se fizerem 

"essenciais" para a cura da patologia. 

Não é diferente também da relação existente nos consultórios de saúde 

mental, onde os comportamentos e pensamentos ali revelados são classificados e 

tratados de acordo com os conhecimentos, as verdades "científicas" compartilhadas 

naquela sociedade. 

Tampouco é diferente do ambiente educacional, onde os conhecimentos 

são ensinados e os comportamentos disciplinados desde a mais tenra idade, para 

que se concebam indivíduos produtivos e preparados para a vida em sociedade. 

Nesses contextos médicos ou educacionais, o biopoder e a disciplina, 

dentre outras manifestações do poder, parecem entregar à ideologia 

desenvolvimentista e ao discurso que lhe acompanha os resultados por ele 

almejados.  

Assim sendo, o poder manifestado em cada uma dessas instituições 

serve de instrumento para superar as condições rejeitadas pelo tal discurso e atingir 

aquelas por ele almejadas. Por tal pretexto, na articulação entre poder e 

desenvolvimento, o segundo se comporta também como beneficiário da ação do 

primeiro. 
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À vista do exposto até aqui, não se pode perder de vistas a noção de que 

o poder, em tempos atuais, tem se manifestado de maneira muito mais produtiva e 

positiva do que repressiva. Se em outros períodos o poder atuou sobre a vida dos 

indivíduos principalmente sob a forma de punição ou proibição, hoje ele se expressa 

de uma maneira muito mais produtiva e positiva. 

Assim, o poder afeta o comportamento daqueles que estão a ele sujeitos 

não só pela repreensão dos padrões não desejados, mas, sobremaneira, pela 

construção, promoção, valorização e afirmação do que se tem por ideal. O 

pressuposto para a efetividade dessa configuração mais positiva de atuação é o 

mesmo do qual se vale a já conhecida "repressão"171. 

O cérebro é uma máquina dualista, considerando que funciona baseada 

em um sistema de estímulos positivos e negativos, de recompensas boas e ruins. 

Numa visão simplista, ele tem por função gerar comportamentos adequados às 

circunstâncias ambientais (EAGLEMAN, 2012), de modo a subsidiar o indivíduo na 

busca de sua sobrevivência.  

Com amparo nisso, o cérebro organiza os estímulos percebidos em duas 

categorias antagônicas: reforço e punição172.  Na primeira, pode-se enquadrar tudo 

aquilo que se mostre de algum modo benéfico para a sobrevivência do indivíduo ou 

para os seus anseios. Por exemplo: um elogio, a sensação gerada por uma boa 

surpresa, ser premiado por uma conduta, sentir-se aceito pelos outros, etc. 

Ao perceber uma situação benéfica, o cérebro aciona um sistema de 

recompensa que produz a sensação de expansão e bem-estar das emoções 

positivas. E essas sensações estimulam o indivíduo a buscar mais estímulos 

positivos (EAGLEMAN, 2012). 

De outro lado, na segunda categoria, pode ser enquadrado tudo o que 

representa uma ameaça à vida, à ideia de bem-estar ou à autoimagem do indivíduo. 

Ilustram esse grupo os mais variados estímulos, desde "levar um tombo", a ser 

                                                
171 O termo repressão foi empregado neste ponto como referência genérica às formas negativas de 
manifestação do poder. 
172 Cumpre advertir para a noção de que a terminologia aqui aplicada tem função puramente didática. 
O que de fato é científico e importante é o antagonismo entre os estímulos percebidos pelo cérebro 
humano e o funcionamento dualista desse sistema psicobiológico que orienta todo o seu 
comportamento.	
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rejeitado ou contrariado, inúmeras situações que o cérebro percebe como ameaças 

reais ou subjetivas. 

Quando uma decisão é tomada baseada na razão, no entendimento que 

se tem sobre as coisas, pode parecer um exagero que a função desses estímulos 

seja garantir a sobrevivência e direcionar as escolhas (EAGLEMAN, 2012). Quando 

se observa, porém, uma criança na sua fase inicial de crescimento é fácil perceber o 

funcionamento dessa estrutura: ela se orienta sem preconcepções de mundo 

formadas, valendo-se desses estímulos positivos e negativos para orientar seu 

comportamento.173 É dessa maneira que, de sua natureza biológica (zoé), o ser 

social (bíos) extrai a capacidade de aprender com suas experiências de vida. 

Foi assim que os seres humanos aprenderam a evitar o que causa 

sofrimento e a perseguir o que lhes promove algum tipo de benefício, desde a mais 

tenra idade até o final da vida. Todas as escolhas e decisões estratégicas são 

direcionadas por esse sistema dualista, essa motivação de "obter benefício" ou 

"evitar sofrimento". 

Nesse jogo de dualidade, o cérebro humano está claramente susceptível 

à influência externa. Opiniões, rejeições, divergências, reforços ou punições são,\ a 

todo instante captados pelas mentes e acabam por moldá-las, em um campo muito 

menos consciente do que se imagina. Existe, em verdade, um "[...] grande hiato 

entre o conhecimento e a consciência. [...] Em geral, não sabemos o que está 

sepultado nas cavernas de nosso inconsciente. [...] A maior parte do que fazemos e 

sentimos não está sob o nosso controle consciente." (EAGLEMAN, 2012, não 

paginado). 

Exatamente nesse hiato, nesse grande espaço do inconsciente, é que a 

disciplina, o biopoder, a psicopolítica e todos os artifícios desse novo modelo de 

poder atuam de maneira mais incisiva, para disciplinar, orientar, "adestrar" e 

"normalizar" o comportamento dos indivíduos.  

                                                
173 Nesse sentido: "Desde os primeiros momentos de sua vida, forçamo-las à limpeza, à calma, à 
obediência; mais tarde, forçarmo-las para que aprendam a levar em conta outrem, a respeitar os 
costumes, as conveniências, forçarmo-las ao trabalho, etc., etc. Se, com o tempo, essa coerção 
cessa de ser sentida, é que pouco a pouco ela dá origem a hábitos, a tendências internas que a 
tornam inútil, mas que só a substituem pelo fato de derivarem dela." (DURKHEIM, 2014, p. 6).	
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Fundamentado nessa mecânica psicológica, biológica e social do ser 

humano, cresce no âmago da sociedade capitalista contemporânea um processo de 

massificação, normalização e padronização dos indivíduos. Este se expressa como 

resultado esperado e caminho necessário para a manutenção e expansão da 

estrutura de poder nela vigente. 

Isso porque a massificação do consumo, que sustenta o modelo de 

produção em escala de produtos padronizados, uma das características da 

sociedade atual, demanda, sobremaneira, a homogeneização das preferências. A 

pluralidade de desejos, de predileções – e não muito depois disso, de identidades – 

posta-se como obstáculo para o funcionamento desse sistema. 

Na conjuntura do campo que serve de locus a esta análise, diversas são 

as estruturas e os agentes que fomentam esse regime de padronização. Para os fins 

do estudo ora realizado, daqueles que afetam diretamente o indivíduo como 

existência social – ponto de observação dessa pesquisa – mostra-se pertinente o 

destaque de alguns. 

Primeiramente, as mídias em geral propagam diuturnamente uma 

infinidade de padrões, que vão desde a estética, passando pelo comportamento, 

chegando até às "formas de viver." 

As redes sociais, ou as "vidas digitais", por sua vez, exercem seu papel 

tanto na elaboração e propagação desses padrões, como também no 

disciplinamento dos indivíduos que se colocam sob sua influência. 

Na sociedade contemporânea, positiva e expositiva, como denomina Han, 

"o veredicto é este: me agrada". (2017a) Por meio de um like, de uma curtida, ou de 

qualquer espécie de aprovação, o indivíduo, voluntariamente exposto, identificado 

com o padrão que foi levado a tomar como seu, se faz aceito pelos demais, no que 

afaga suas necessidades psicossociais e seus instintos biológicos que orientam o 

seu comportamento há milhares de anos.  

De contrário, a simples ausência da aclamação pelos outros, a falta de 

uma curtida, de um elogio, ou de um like, anunciam em alto e bom tom a todos que 

aquilo que foi exposto não corresponde ao ansiado pelos outros: o padrão. 
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O ato de punir, que já esteve claramente identificável nos suplícios de 

épocas passadas, hoje se expressa sutil na aparência inofensiva de um "não-like". 

Distanciada da imagem conhecida de punição, essas novas expressões do poder se 

fazem tão menos percebidas quanto mais aceitas, disseminadas, silenciosas e, por 

tudo isso, eficientes. Os grandes espetáculos de punição continuam a existir na 

sociedade atual, só ganharam novas denominações, mais amigáveis, por óbvio. 

Fora do "mundo virtual", o indivíduo também está exposto e sujeito ao 

controle de sua existência. Não é de hoje que Durkheim anuncia o papel dos grupos 

sociais174 na conformação dos indivíduos, por meio das mesmas articulações até 

aqui mostradas. 

Todo grupo que dispõe de seus membros sob coação se esforça para 
moldelá-los à sua imagem, para impor-lhes suas maneiras de pensar e de 
agir, para impedir as dissidências. [...] A partir do momento em que o 
indivíduo foi levado dessa maneira pela coletividade, ele naturalmente quer 
o que ela quer, e aceita sem dificuldade o estado de sujeição a que se 
encontra reduzido. Para que ele tenha consciência disso e lhe resista, é 
preciso que aspirações individualista tenham surgido, e elas não podem 
surgir nessas condições. (2013, p. 85). 

Bourdieu (2005), por sua vez, há muito tempo já anunciava o papel 

condicionante das estruturas que perpassam as sociedades de modo geral. Dentro 

das relações que compõem a sociedade vigente, a noção representada pelo 

conceito de capital simbólico parece ainda subsistir: dentro de uma hierarquia 

continuamente atualizada, o valor simbólico ostentado por um indivíduo é 

mensurado pela sua proximidade com padrões apregoados no meio em que está 

inserido. 

Toda essa conformação estrutural, todavia, não pode ser tida como uma 

característica exclusiva do tempo presente. Como lembra Berger, o controle social, 

que se refere aos "[...] vários meios usados por uma sociedade para enquadrar seus 

membros recalcitrantes", é condição de estabilidade de qualquer agrupamento 

humano, sendo necessariamente presente na realidade sob análise. "Nenhuma 

sociedade pode existir sem controle social." (2014, p. 81). 

Certo é que, por via desses mecanismos de poder, disciplinares, 

psicológicos, estruturais, discursivos e simbólicos, a vida humana vai se reduzindo a 

                                                
174 Grupos sociais entendidos como parcelas identificáveis da sociedade mais ampla. 
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um padrão fabricado; modelo este, repise-se, construído e sustentado pelas 

mesmas relações de poder operadas por aqueles dispositivos. 

E, desse emaranhado de relações, o indivíduo se faz também ator. 

Apresenta-se, tanto como objeto manipulado por elas, como seu instrumento. Ele é, 

como preferiu Foucault, 

[...] o elemento onde se articulam os efeitos de um certo tipo de poder e a 

referência de um saber, a engrenagem pela qual as relações de poder dão lugar a 

um saber possível, e o saber reconduz e reforça os efeitos de poder." (2014, pp. 32-

33), 

Nesse sentido, o indivíduo faz funcionar sobre ele mesmo as relações de 

poder em que ele desempenha, simultaneamente, dois papéis, torna-se o princípio 

da própria sujeição (FOUCAULT, 2014, p. 196). 

No que interessa ainda mais em específico a esta pesquisa, também atua 

sobre esse emaranhado de forças o discurso desenvolvimentista. E, para que não 

se caia na armadilha do argumento de que os padrões almejados pelo discurso 

desenvolvimentista são benéficos para esta ou aquela sociedade, é preciso lembrar 

que nenhum dos resultados perseguidos explicitamente por esses discursos foi 

extraído perfeito e acabado na natureza. 

Acelerando o raciocínio, pretende-se destacar que todos os "modelos de 

sociedade" ou "modelos de vida" apregoados por qualquer que seja a roupagem do 

discurso desenvolvimentista foram construídos como verdade dentro de relações 

interessadas de poder, no que atende às próprias necessidades. 

A ideologia desenvolvimentista e todos os discursos que dela se 

originaram veiculam os interesses e as elaborações eleitas como verdade pelos 

dispositivos de poder que integram o mesmo contexto social no qual foram aqueles 

produzidos. 

E não se cogite em defender a existência de modelos de desenvolvimento 

que não fomentem essa padronização das vidas humanas; até mesmo quando se 

toma como exemplo um discurso de aparência mais liberal, como o de Sen, 

expressamente comprometido com a liberação do indivíduo em seu potencial 

individual (2010). 
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Ainda que o modelo de desenvolvimento em questão entregue a esse 

indivíduo a liberdade gerada pela totalidade de seu potencial, permeiam no espaço 

social por ele ocupado relações de força e de poder que o conduzirão na direção 

dos padrões ali estabelecidos. 

Ao defender a existência de uma condição a ser superada e outra a 

perseguir, o discurso desenvolvimentista recomenda o movimento ao indivíduo que, 

ainda que não encontre naquele discurso o norte de sua procura, fatalmente 

encontrará no seio da própria sociedade o saber, a verdade que condicionará sua 

caminhada. Como metaforicamente destaca Foucault, "as 'Luzes' que descobriram 

as liberdades inventaram também as disciplinas." (2014, p. 214). 

Os mecanismos de poder se cruzam e se complementam, retirando do 

indivíduo qualquer possibilidade de ação. Ele passa a se "comportar" e agir dentro 

do esperado, replicando o comportamento que a soma destes micropoderes anuncia 

como o ideal. 

Essa percepção serve inclusive de fundamento a uma das críticas mais 

contundentes feitas ao discurso de Amartya Sen. Talvez por estar excessivamente 

focado nas liberdades dos indivíduos, Sen desconsidera o fato de que estes 

mesmos atores estão posicionados na confluência de uma série de forças sociais, 

expostos a uma infinidade de ações interiores (mentais) e externas (sociais). É como 

se o desenvolvimento pretendido por Sen dependesse da suspensão da dinâmica 

que caracteriza a sociedade contemporânea (OLIVEIRA, 2007). Em verdade,  

Uma leitura foucaultiana identificaria nas teses de Sen um discurso 
normalizado, ou seja, uma reflexão que funciona conforme as normas 
estabelecidas na sociedade atual e por isso aceito e valorizado como 
interlocutor legítimo. Seria necessário, como propõe Foucault, fazer uma 
genealogia dessas normas ou, como sugere Bourdieu, buscar os 
fundamentos históricos dessa racionalidade dominante, para se dar conta 
da base arbitrária sobre a qual ela se constituiu. (OLIVEIRA, 2007, p. 29). 

Por todo o exposto, percebe-se que o discurso desenvolvimentista, ao 

aparelhar, fomentar e convalidar a ação dos mecanismos de poder sobre a vida dos 

indivíduos, a eles serve como instrumento. 

Por fim, não se pode olvidar o fato de que o discurso desenvolvimentista, 

em sua interação com os mecanismos de poder presentes na sociedade 

contemporânea, age também de modo a condicionar e a orientar a ação destes. 



 

 
 

 

121 
 

Segundo restou evidenciado no capítulo que lhe foi especialmente 

dedicado, o discurso sob enfoque foi, desde sua concepção, estruturado para basilar 

uma espécie de "compromisso global em nome da estabilidade econômica pró-

crescimento". De um lado, aquelas que foram consideradas sociedades 

desenvolvidas; do outro, aquelas tidas como atrasadas (NIERDELE; RADOMSKY, 

2016). 

Para tanto, o próprio discurso desenvolvimentista disseminava a crença 

da necessidade de uma intervenção progressiva na ordem econômica, política e 

social desses países "necessitados", para que alcançassem os objetivos 

consagrados na ideologia em tela.  

Como consequência natural e esperada, nas sociedades que acolheram o 

discurso destacado como uma de suas verdades, ele funciona como fundamento da 

ação estatal, guiando-as em uma direção específica: aquela apontada pela ideologia 

desenvolvimentista. 

Vida reflexa, a própria noção de progresso é alterada sempre que o 

discurso desenvolvimentista é objeto de alterações. Prova disso foi o que ocorreu 

quando o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento substituiu, nos 

anos de 1990, o índice que servia de base para a elaboração de seus relatórios 

anuais. 

Até 1992 (inclusive), o progresso de uma sociedade era mensurado com 

base em seu Produto Interno Bruto (PIB) per capita. Desde 1993, essa mesma 

aferição é feita considerando novo fator, o Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH), que têm como pilares a saúde, a educação e a renda da população. 

Para além de refletir a simples revisão da forma de cálculo utilizada para 

elaboração de um relatório qualquer, essa modificação estampa o esforço que se fez 

para adaptar o discurso desenvolvimentista175 a um contexto no qual já se percebia 

que os modelos de desenvolvimento implementados até então produziram ganhos 

que não foram divididos entre todas as parcelas da sociedade, ou mesmo entre 

todos os países que compunham aquele "compromisso" inicial. 

                                                
175 Adaptabilidade que, como visto no capítulo pertinente, encontra-se intimamente relacionada com a 
natureza mitológica e abstrata do conceito de desenvolvimento, e que serve à perpetuação da 
ideologia desenvolvimentista. 
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Nesse esforço, buscava-se conjugar em um mesmo discurso elementos 

que extrapolassem o campo puramente econômico, dando-lhe feições de um 

desenvolvimento fundamentalmente humano, característica própria dos modelos que 

encontram maior aceitação na sociedade contemporânea. 

Como reflexo dessas modificações – e de modo a evidenciar os efeitos 

dela no contexto pesquisado – o poder manifestado por meio das ações estatais 

voltadas à promoção do progresso anunciado pela ideologia desenvolvimentista 

passou a visar à expansão e à "melhoria" dos indicadores relativos a esses novos 

pilares, e não somente do PIB per capita como antes ocorria. 

Destarte, a simples alteração da representação matemática do discurso 

desenvolvimentista provocou a reorientação das ações do Estado como mecanismo 

de poder.  

Também por essa razão, ao longo dos últimos anos, se observou uma 

maior preocupação do Estado para com o indivíduo, que se refletiu tanto em 

políticas públicas para promoção de saúde, educação e renda, precipuamente, como 

também em seu tratamento legal como detentor de direitos. Presenciou-se nos 

sistemas jurídicos dessas sociedades uma proliferação de dispositivos que, 

reconhecendo direitos aos indivíduos, fixava limites ao exercício do poder. 

Como já advertia Foucault, no entanto, esses direitos são a contrapartida 

política para o avanço dos mecanismos de poder sobre a vida dos indivíduos, em 

especial os de expressão não jurídica. A moeda de troca ofertada pelo próprio 

poder176 que, estando "[...] difundido em toda parte, faz funcionar, ao arrepio do 

direito, uma maquinaria ao mesmo tempo imensa e minúscula que sustenta, reforça, 

multiplica a assimetria dos poderes e torna vão os limites que lhe foram traçados." 

(2014, p. 215). 

Se é verdade que o discurso desenvolvimentista atua como elemento 

condicionador do poder, como orientador de sua ação, também é verdade que o 

produto dessa primeira interação não se encontra a salvo de interações seguintes. 

Do ponto de vista do indivíduo, a liberdade sufragada pelo direito que lhe 

é reconhecido pelo Estado – também como reflexo dessa noção humana de 
                                                
176 Poder aqui entendido como fenômeno social amplo e único. Contempla tanto o poder jurídico 
como o não jurídico. 
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desenvolvimento – lhe é fatalmente tomada no instante seguinte pelo próprio poder, 

manifestado de maneira difusa, silenciosa e positiva em outros contextos da vida 

social moderna. 

Dessa embaraçada interação do discurso desenvolvimentista com os 

mecanismos de poder na sociedade presente, saltam prolongamentos que tocam a 

vida dos indivíduos nas suas mais variadas esferas. 

Do que se pode inferir da triangulação em análise, tem-se que o discurso 

destacado se comporta como produto, parte e instrumento dessas relações de 

poder, pelo que se enquadra no próprio conceito de foucaultiano de dispositivo177, ou 

mesmo de episteme178. Não somente, todavia. Ainda segundo evidenciado, ele 

também se revela beneficiário e condicionador desses mesmos mecanismos de 

poder. 

5.2 Virtudes que apequenam179: os produtos dessa relação ou o refugo do 
desenvolvimento 

Evidenciadas no tópico anterior, as interferências recíprocas existentes na 

ação do poder, percebido como fenômeno social, e do discurso desenvolvimentista, 

na qualidade de veículo da ideologia correspondente, reafirmam a necessidade de 

estudá-los de maneira relacionada e contextualizada. 

Muito embora não seja possível atribuir a um ou ao outro a exata parcela 

de responsabilidade nos resultados que a sua interação gera sobre a vida dos 

indivíduos, a consciência da participação de ambos nesse processo os situa na 

condição de corresponsáveis pelos efeitos que já são experimentados no contexto 

da sociedade contemporânea. 

                                                
177 Conforme destacado anteriormente, dispositivo "designa inicialmente os operadores materiais do 
poder, isto é, as técnicas, as estratégias e as formas de assujeitamento utilizadas pelo poder. [...] 
Eles são, por definição, de natureza heterogênea: trata- se tanto de discursos quanto de práticas, de 
instituições quanto de táticas moventes. [...] um conjunto decididamente heterogêneo que engloba 
discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas 
administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma: o dito 
e o não-dito." (REVEL, p. 39-40). 
178 A partir da obra As palavras e as coisas, até o final dos anos 60, Foucault passou a empregar o 
termo episteme para designar um dispositivo especificamente discursivo, passando a designar de 
dispositivo todo aquele não-discursivo. (REVEL, p. 40)	
179 O título faz referência a um texto de autoria de Nietzche (2011). A intenção é trazer a 
contraposição entre o que parece virtude aos olhos de alguns, e os efeitos desta sobre o indivíduo, no 
sentido do "apequenamento" de sua existência. 
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Dentre todas as direções para as quais a conjugação180 em destaque 

pode conduzir um indivíduo em sua existência social, forçoso é reconhecer a 

possibilidade de que em alguma delas haja a coincidência com o que este mesmo 

indivíduo perceba, em sua perspectiva própria e socialmente não corrompida, como 

melhoria de sua vida. 

Imagine-se que fosse possível a suspensão momentânea dos efeitos da 

conjugação em questão sob a vida dos indivíduos e, sob estas condições, fosse a 

ele questionado o que entende por "melhoria de sua vida". Supondo-se que, 

guardando consigo a resposta àquela pergunta, esse indivíduo fosse devolvido ao 

contexto dinâmico e também real da sociedade contemporânea. 

Nessa construção hipotética, verificar-se-ia a possibilidade de 

coincidência entre os diversos resultado que a composição em destaque teria o 

condão de gerar sobre a vida do indivíduo e aquela noção que ele mesmo elaborou 

sobre "melhoria de vida". 

De outro modo, o que se pretende reconhecer é que, sim, a interação do 

discurso desenvolvimentista com os mecanismos de poder produz efeitos, ou tem o 

potencial de gerar, que correspondem à melhoria da vida dos indivíduos a ela 

sujeitos, o que levaria à confirmação da hipótese inicial desta pesquisa181. 

A desconfiança sistêmica que orienta o presente estudo, no entanto, o 

convida a avançar sobre essa conclusão inicial. E o faz sobre um fundamento 

divisado pela própria pesquisa: a própria noção de "melhor" é constituída sob a 

influência da conjugação em análise. 

Dessa maneira, sendo na prática impossível suspender toda as forças 

sociais que circundam a noção de bom e ruim, de melhorar ou de piorar, esta porção 

da pesquisa se dedicará a levantar características hiperbólicas182 da sociedade 

                                                
180 A partir desse ponto, a interação entre poder e discurso desenvolvimentista será tida como única 
conjugação. Em outros termos, já tendo sido analisada a forma em que se dá essa relação, o foco 
deste tópico em específico repousa no levantamento dos efeitos que podem ser a ela atribuídos, não 
havendo a intenção de se imputar a um ou a outro elemento da angulação maior ou menor 
responsabilidade. Por essas razões, para fins didáticos, a interação (discurso e poder) será tomada a 
partir deste ponto como um só agente.	
181Subsistiu como hipótese central deste estudo o entendimento de que o discurso desenvolvimentista 
se comporta exclusivamente como orientador dos mecanismos de poder no sentido único da melhoria 
da vida dos indivíduos. 
182 Com a expressão "características hiperbólicas", busca-se esclarecer e registrar que os traços da 
sociedade contemporânea que serão tomados nesta porção da pesquisa são aqueles mais 



 

 
 

 

125 
 

contemporânea que possam ser identificadas como maléficas aos seres humanos 

em sua construção social, ainda que se tenham como parâmetro as "verdades" que 

orientam o tempo presente. 

Não distando muito dessa problematização inicial, observa-se como 

atributo caracterizador da sociedade atual o excesso de positividade em suas 

interações. Para Han (2017a, p. 21), "[...] a sociedade positiva evita todo e qualquer 

tipo de negatividade". 

Tudo aquilo que desacelere o fluxo frenético de capitais e de informação é 

visto como algo negativo. Desse modo, as coisas se tornam positivas "[...] quando se 

tornam rasas e planas, quando se encaixam sem qualquer resistência ao curso raso 

do capital, da comunicação e da informação." (HAN, 2017a, p. 9-10). 

Quanto mais planas, uniformes e homogêneas as relações, mais 

adequadas à estrutura da sociedade contemporânea. Não se limitando a um ou 

outro campo, essa positividade perpassa toda a estrutura social, adentrando as 

esferas mais particulares da vida humana. 

A comunicação, que antes se fundava na ambivalência, agora positiva e 

transparente, se transmuta em mera informação replicada. Frequentemente exigindo  

de seu operador um esforço de síntese, para que adeque sua fala ao número 

máximo de caracteres permitido, a comunicação da sociedade contemporânea não 

viabiliza mais as inspirações e reflexões de tempos passados (HAN, 2017a 

, p. 15). 

Por sua positividade, a sociedade contemporânea já não admite 

sentimentos negativos – ou pelo menos a expressão consciente e voluntária deles. 

"Desse modo, esquecemos como se lida com o sofrimento e a dor, esquecemos 

como dar-lhes forma." Assim, de um lado, evita-se a fruição do que não é positivo; 

"[...] de outro, em seu lugar entram perturbações psíquicas como esgotamento, 

cansaço e depressão, que remontam em última instância ao exagero de 

positividade." (HAN, 2017a, p. 17). 

                                                                                                                                                   
acentuados ou, em outros termos, mais caricaturados. Não significa dizer que essas características 
sejam divisadas em toda a sociedade, mas sim que se prestam a distinguir e a evidenciar estruturas e 
dinâmicas próprias do tempo atual. Desta forma, e por motivos óbvios, todas essas características 
comportam exceção ou exemplificação em contrário. 
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A sociedade positiva chama o homem a usufruir de toda a sua 

potencialidade. O indivíduo positivo é também um ser produtivo. "Livre" para buscar 

e atingir a plenitude de suas capacidades, o ser humano se coloca em busca da 

"melhor versão de si", como se não fosse até ela uma ideia edificada sob a influência 

da relação enfatizada. 

O indivíduo do desempenho, na visão de Han, não é mais um sujeito, vez 

que não se encontra propriamente submisso a outrem. Diferentemente, ele 

encontra-se liberto para um projeto: o projeto de um eu-ideal. "O sujeito de 

desempenho projeta a si mesmo na linha do eu-ideal", que em vez de lançar sobre 

ele uma coação externa negativa "exerce uma pressão positiva". A negatividade da 

intromissão que vem de fora, tornando clara e aparente a restrição da liberdade, é 

substituída por esse projeto, "[...] explicado como um ato de liberdade." (2017b, p. 

100). 

Dedicado a essa busca, o indivíduo, livre em suas capacidades, torna-se 

explorador de si mesmo. "Em lugar da coação estranha, surge a autocoação, que se 

apresenta como liberdade. [...] O sujeito de desempenho explora a si mesmo, até 

consumir-se completamente." (HAN, 2017b, p. 101), 

Conciliando-se com a noção de liberdade difundida na sociedade 

contemporânea, a autoexploração torna-se tão mais sutil quanto mais eficiente do 

que aquela que provém de fora. 

O produtivismo que permeia toda a estrutura da sociedade 

contemporânea faz do indivíduo que se explora alguém admirável, ao passo que 

aquele que não busca incrementar seu desempenho é visto como alguém que 

desperdiça o próprio potencial. 

"Go hard or go home." Jogue duro ou vá para casa. Empenhe-se ou saia 

do jogo. Use todo o seu potencial de vida para se tornar alguém produtivo para o 

sistema, ou simplesmente se isole em algum local onde você ache que possa se 

furtar dele. Pequenas e aparentemente inofensivas palavras de ordem advertem o 

indivíduo da cruel dinâmica da sociedade contemporânea: ou você entrega a ela o 

que ela demanda de você, ou sinta-se devidamente excluído dela. 
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Por sua vez, no seio da própria sociedade, irradiam dinâmicas que 

garantem a constante observação do indivíduo no "progresso" de seu "projeto" 

particular. Longe de se sentir invadido pelo olhar que lhe examina, é o próprio 

indivíduo que se expõe. "Em vez de confissões extraídas por meio da tortura, tem 

lugar uma exposição voluntária." (HAN, 2015, p. 48). 

Na sociedade contemporânea, o existir sucede o visto. Para que algo existe 
é preciso que antes seja exposto. Nisso o valor intrínseco e cultural das 
coisas perde espaço para o seu valor expositivo. Na sociedade positiva, na 
qual as coisas, agora transformadas em mercadorias, têm de ser expostas 
para ser, seu valor cultual desaparece em favor de seu valor expositivo. Em 
vista desse valor expositivo, sua existência perde totalmente a importância. 
Pois, tudo o que repousa em si mesmo, que se demora em si mesmo 
passou a não ter mais valor, só adquirindo algum valor se for visto. (HAN, 
2017a, p. 24). 

Nenhuma parcela da vida encontra mais asilo. Tudo é trazido à 

exposição. O que já esteve salvaguardado de intromissão em uma esfera dita 

privada passou a ocupar um campo depois menor: a intimidade (ARENDET, 2010a, 

p. 47). Na sociedade atual, a última região recôndita do indivíduo é por ele mesmo 

aberta à observação externa. E, uma vez exposto, é finalmente explorado e 

condicionado (HAN, 2015). (FOUCAULT, 2017). 

Dessa exposição voluntária, constante, excessiva e pornográfica183 do 

indivíduo, resulta uma infinidade de informações ao seu respeito que alimentam e 

fazem funcionar as estruturas de poder que caracterizam a sociedade hodierna ou, 

ainda mais em específico, a relação analisada neste capítulo. 

Na escola, na faculdade, no trabalho, no consultório, no hospital, em casa 

ou em uma festa; quando utiliza o GPS do seu carro, suas redes sociais, o site de 

busca, o seu Apple Watch ou simplesmente quando manuseia a infinidade de 

recursos e aplicativos de seu smartphone: a todo instante o indivíduo revela 

informações de si. 

Hoje, cada clicar de tecla e cada palavra que introduzimos no motor de 
busca ficam registrados. A totalidade da nossa vida é objeto de reprodução 
na rede digital. O nosso hábito digital proporciona uma representação 
extremamente exata da nossa pessoa, da nossa alma – uma representação 

                                                
183 Han adjetiva a sociedade contemporânea como pornográfica em referência à exposição gratuita e 
sem valor simbólico. É pornográfico o olhar que vislumbra o que lhe é exposto sem lhe atribuir 
qualquer valor cultural ou de encantamento. É também pornográfico aquilo que é exposto 
simplesmente para que se veja (HAN, 2017a, pp. 44-58). 
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talvez mais precisa ou completa que a imagem que fazemos de nós 
próprios (HAN, 2015, p. 71). 

O indivíduo é então observado, examinado, avaliado em todas as suas 

particularidades: biológicas, comportamentais, psicológicas, sociais... E nem de 

longe isso ocorre para que seja ele, o indivíduo, valorizado em sua singularidade. Na 

contramão disso, as informações que por ele são fornecidas se prestam a diversos 

outros fins. 

Tendências de comportamento e de consumo, inclinações ideológicas, 

interesses, rotina diária, percursos que utiliza em seu deslocamento geográfico: tudo 

se torna mensurável, quantificável e capitalizável. Se essas informações sobre uma 

única pessoa já pode parecer interessante, imagine-se quando tomadas de toda 

uma coletividade. 

No contexto de uma indústria de produção em massa, ter acesso às 

tendências de comportamento e de desejo da sociedade em determinado momento 

provocam um impacto profundo em suas estratégias de mercado. No panorama 

político, dispor de informações sobre o que agrada ou não agrada a massa de 

eleitores pode significar uma vantagem irretratável. 

Não bastassem as possibilidades que o registro dessas informações 

produz pelo simples acesso ao que delas se pode extrair, a exposição completa dos 

indivíduos os torna suscetíveis de um condicionamento igualmente completo. Os 

coloca à mercê de uma avaliação global de sua existência e, em última análise, os 

faz passíveis de uma rejeição absoluta pelo sistema. 

Se as estruturas psicobiológicas e psicossociais184 do indivíduo já o 

levariam a buscar a aprovação dos seus pares, a confluência dos dispositivos 

examinados por esta pesquisa leva essa necessidade a proporções extremas. 

Exposto na integralidade de sua vida, ele é a todo instante aprovado ou rejeitado em 

                                                
184 A pesquisa evidenciou, em momentos anteriores, que a estrutura dual do cérebro humano 
(estrutura psicobiológica) o leva a responder de maneira distinta aos estímulos positivos e negativos 
do meio no qual está inserido. Por sua vez, sua estruturação psicossocial lhe gera o desejo de ser 
aceito pelos demais. 
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suas ações185. Sem alternativa, o caminho para a aceitação coletiva se revela o 

mesmo da conformação. 

Como lembra Alain de Botton, "[...] toda sociedade tem em alta conta 

alguns tipos de pessoas – enquanto condena ou ignora outros, por terem as 

habilidades erradas, o sotaque errado, o temperamento, o gênero ou a cor da pele 

errados." (2017, p. 172). 

A esta altura da pesquisa já é possível concluir que esses "tipos humanos 

ideais" variam de uma sociedade para outra e são, em todo caso, noções 

construídas pelas estruturas de poder, para a elas servir. Dentro de uma sociedade 

onde se projeta o consumo de massa, a homogeneização das ações é não só 

desejada como pressuposto de seu funcionamento. 

Viabilizando este fim, a dinâmica que caracteriza a sociedade presente, 

ao revelar, pela exposição generalizada, os modelos de comportamento, intensifica 

em outra ponta o aumento da igualdade. "Se tudo tem de ser visível, os desvios 

quase deixam de ser possíveis. Da transparência resulta uma coerção no sentido da 

conformidade que elimina o outro, o estranho." (HAN, 2015, p. 84). 

Desse quadro extrai-se mais um paradigma caracterizador da sociedade 

contemporânea: o paradigma da imunização. Tratado particularmente pelo italiano 

Roberto Esposito, ele anuncia o arquétipo de uma sociedade que, buscando 

proteger a vida de qualquer ameaça, defende o que elege como padrão a troco da 

destruição do que se desvela diferente. 

Ora, a vantagem hermenêutica do modelo imunitário está precisamente na 
circunstância que estas duas modalidades, estes dois efeitos de sentido – 
positivo e negativo, conservador e destrutivo – encontram finalmente uma 
articulação interna, uma conexão semântica, que o dispõe em uma relação 
causal, ainda que seja de tipo negativo. Isto significa que a negação não é a 
forma da sujeição violenta que de fora o poder impõe à vida, mas o modo 
intrinsecamente antinômico em que a vida se conserva através do poder. 
Deste ponto de vista, pode-se muito bem dizer que a imunização é uma 
proteção negativa da vida (ESPOSITO, 2010, p. 74). 

Na busca de sua autoconservação, a sociedade contemporânea vem se 

empenhando contra tudo aquilo que possa ameaçar sua estabilização. E na 

                                                
185 O termo ação foi empregado no sentido conferido por Arendt (2010). Conforme consta em capítulo 
anterior, é por meio da ação (praxis e lexis) que os homens entram em contato direito uns com os 
outros, revelando-se em sua alteridade.  
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conjuntura onde os espaços públicos186 já se encontram dissolvidos, onde o padrão 

fabricado substituiu as noções comuns, formuladas dialeticamente, o diferente 

ameaça. 

A imunização, que em Esposito estava originalmente relacionada com a 

ação biopolítica, avançou sobre outras expressões do poder. A rejeição imunológica 

ao diferente levou os indivíduos a buscarem o igual em suas dinâmicas sociais. 

Agrupamentos cada vez mais fechados e avessos à alteridade refletem uma 

sociedade narcisista. 

As mídias sociais e sites de busca constroem um espaço de proximidade 
absoluto onde se elimina o fora. Ali encontra-se apenas o si mesmo e os 
que são iguais; já não há mais negatividade, que possibilitaria alguma 
modificação. Essa proximidade digital presenteia o participante com aqueles 
setores do mundo que lhe agradam. Com isso, ela derriba o caráter público, 
a consciência pública; sim, a consciência crítica, privatizando o mundo. A 
rede se transforma em esfera íntima ou zona de conforto. (HAN, 2017a, p. 
69-70). 

Acolhido e confortável entre os seus iguais, o indivíduo se torna cada vez 

mais intolerante ao diverso. A violência – artifício último de defesa e de ataque do 

homem – cresce e se espalha em todas as direções, não se restringindo sequer ao 

outro, ao diferente. 

Com efeito, na sociedade contemporânea a rejeição se amplificou de 

modo a atingir a um só tempo o diverso e o semelhante, o outro e o próprio 

indivíduo. Enquanto a rejeição imunológica de Esposito repousa na alteridade 

(2010), a rejeição não-imunológica anunciada em Han revela os efeitos do excesso 

de positividade, do totalitarismo do igual (2017b, p. 16). 

É bem verdade que os adoecimentos neurais do século XXI seguem, por 
seu turno, sua dialética, não a dialética da negatividade, mas a da 
positividade. São estados patológicos devidos a um exagero de 
positividade. A violência não provém apenas da negatividade, mas também 
da positividade, não apenas do outro ou do estranho, mas também do igual. 
(HAN, 2017b, pp. 14-15). 

Buscando proteger-se da ameaça estranha, o indivíduo que se recolhe 

entre os seus iguais também padece, ainda que eventualmente de causas novas. 

Como já sustentou com propriedade Baudrillard, "[...] quem vive do igual, também 

perece pelo igual." (1992, p. 75). 

                                                
186 No sentido empregado pelos gregos ou por Arendt, onde se construía, por meio da ação 
discursiva, o que era comum (ato político puro e originário). 
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Doenças neurais como depressão, transtorno de déficit de atenção com 
síndrome de hiperatividade (TDAH), Transtorno de personalidade limítrofe 
(TPL) ou a Síndrome de Burnot (SB) determinam a paisagem patológica do 
começo do século XXI. Não são infecções, mas enfartos, provocados não 
pela negatividade de algo imunologicamente diverso, mas pelo excesso de 
positividade. (HAN, 2017b, pp. 7-8). 

Novas patologias emergem e passam a caracterizar o ambiente doentio 

que experimenta a sociedade contemporânea. Doenças que se fossem 

consequências de eventual "atraso tecnológico ou científico" de uma dada 

população não acometeriam também os países considerados "desenvolvidos". 

A chamada "Geração X", constituída de rapazes e moças nascidos na 
década de 1970, na Grã-Bretanha e outros países "desenvolvidos", 
experimenta sofrimentos que eram desconhecidos das gerações anteriores. 
Não necessariamente mais sofrimentos, nem sofrimentos mais agudos, 
dolorosos e mortificantes, mas sofrimentos bem diferentes, de um novo tipo 
– mal-estares e aflições, poderíamos dizer, "especificamente líquido-
modernos." (BAUMAN, 2005, p. 18). 

Em última análise, a saturação causada pelas dinâmicas modernas levam 

o indivíduo a se contrapor ao distante e ao próximo, ao diferente e ao igual, ao outro 

e a ele mesmo. Furtado da pluralidade que lhe é condição, usurpado da 

potencialidade de sua ação (praxis e lexis), o ser humano que habita uma sociedade 

homogeneizada já não se faz indivíduo.187 Não há mais espaço para a construção 

do indivíduo nem na sociedade nem fora dela. 

Sem oferecer salvaguarda, a sociedade contemporânea vai 

testemunhando a dessubjetivação do homem, a desconstrução do indivíduo. Em 

seus últimos atos, o cuidado com o indivíduo vai decaindo em uma tanatopolítica. 

(ESPOSITO, 2010, p. 65) 

É justamente nesse ponto que a genialidade analítica de Foucault se 
evidencia: ali onde nosso sentido comum nos levaria a louvar o caráter 
humanitário de intervenções políticas que visam incentivar, proteger, 
estimular e administrar o regime e as condições vitais da população, ali 
mesmo nosso autor descobrirá a contrapartida sangrenta desta nova 
obsessão do poder pelo cuidado purificador da vida. Foucault compreendeu 
que, a partir do momento em que a vida passou a se constituir como 
elemento político por excelência, o qual tem de ser administrado, calculado, 
gerido, regrado e normalizado por políticas estatais, o que se observa não é 
uma diminuição da violência. Pelo contrário, tal cuidado da vida de uns traz 
consigo, de maneira necessária, a exigência contínua e crescente da morte 
em massa de outros, pois é apenas no contraponto da violência depuradora 
que se podem garantir mais e melhores meios de sobrevivência a uma dada 
população. Não há, portanto, contradição entre o poder de gerência e 

                                                
187 Conclusão que se extrai da contraposição do processo psicossocial tratado em especial no tópico 
2.3 desta pesquisa e a conjuntura verificada na sociedade contemporânea. 
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incremento da vida e o poder de matar aos milhões para garantir as 
melhores condições vitais possíveis [...]. (DUARTE, 2008, p. 4). 

Como em uma espécie de campo de mineração, esse "cuidado 

purificador", esse anseio "progressista" ou essa conjugação entre desenvolvimento e 

poder vai gradativamente destacando do terreno maior da sociedade aquilo que 

elegeu como "precioso". Como resultado desse processo irreversível de garimpo, o 

supérfluo e sem valor vai se ajuntando aos montes gerando, como disse Bauman, 

"[...] um túmulo de veios e poços repudiados e abandonados." (2005, p. 32). 

A separação e a destruição do refugo seriam o segredo comercial da 
criação moderna: cortando e jogando fora o supérfluo, o desnecessário e o 
inútil, seriam descobertos o belo, o harmonioso, o agradável e o gratificante. 
[...] Para que algo seja criado, deve-se destinar alguma coisa ao lixo. [...] 
Não pode haver oficina sem uma pilha de lixo. (BAUMAN, 2005, p. 32). 

A dinâmica da sociedade moderna não tem interesse no lixo, muito 

embora seja ele resultado de sua ação. O que a ela interessa é o produto, não o 

refugo, no que pese tenham eles a mesma substância originária. Como bem lembra 

Bauman, 

Dois tipos de caminhões deixam todo o dia o pátio da fábrica – um deles vai 
para os depósitos de mercadorias e para as lojas de departamentos, o 
outro, para os depósitos de lixo. A história com que crescemos nos treinou 
para observamos (contarmos, valorizarmos, cuidarmos) tão somente o 
primeiro tipo de caminhão. No segundo, só pensamos nas ocasiões 
(felizmente ainda não cotidianas) em que uma avalanche de dejetos desce 
pela montanha de refugos e quebra as cercas destinadas a proteger nossos 
quintais. (2005, p. 38). 

Nada, porém, é encontrado na natureza como refugo originário. Coisa 

alguma é lixo por suas particularidades imanentes, tampouco pode se tornar pela 

própria lógica. Para que algo se torne refugo, é preciso que se estabeleça um 

processo externo que, contrariando a natureza própria das coisas, atribua a estas a 

qualidade de lixo dos projetos humanos188. 

Onde há projeto há refugo. E quando o projeto tem por objeto a forma de 

viver do homem, as condições de vida dos indivíduos, o refugo são seres humanos. 

"Alguns não se ajustam à forma projetada nem podem ser ajustados a ela, ou sua 

                                                
188 Útil e desnecessário, fundamental ou desprezível, adequado ou inadequado, precioso ou sem 
valor, desenvolvido ou atrasado.... todas essas são noções elaboradas pelo homem em processos 
não naturais de construção de verdades. Advém da capacidade do homem de produzir obras 
imaginárias e modificar o seu entorno. 
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pureza é adulterada", e são todos esses, por isso, descartáveis, os homo sacer189 de 

Agamben dos tempos modernos (BAUMAN, 2005, p. 42). (AGAMBEN, 2007). 

Obviamente, esses projetos não visam necessariamente ao refugo como 

fim. O têm, em sua maioria, como efeito colateral. "Num espaço ordenado, nem tudo 

pode acontecer. A ordem representa os limites e a finitude." (BAUMAN,  2005, p. 43) 

Eliminar, como afirmou Douglas, "[...] não é um movimento negativo, mas um 

esforço positivo para organizar o ambiente." (1970, p. 12). 

Em última análise, o que se propõe na ideologia desenvolvimentista é por 

a sociedade em certa ordem, na direção do desenvolvimento, ainda que sejam 

múltiplos os significados desse "destino". No que toca especificamente ao indivíduo, 

a pretensão pode ser traduzida na ordenação de sua vida de modo a conferir-lhe 

melhores condições.  

A sociedade contemporânea é, por assim dizer, resultado da "[...] 

produção compulsiva e viciosa de projetos", um estado inspirado e alimentado "[...] 

por um senso de que alguém tem de dar ordens para que o todo não se perca." 

(BAUMAN, 2005, p. 42); no entanto, 

[...] o mundo não é ordenado nem caótico, nem limpo nem sujo. É o projeto 
humano que evoca a desordem juntamente com a visão da ordem, a sujeira 
juntamente com o plano da pureza. O pensamento ajusta primeiro a 
imagem do mundo, de modo a que o próprio mundo possa ser ajustado logo 
em seguida. (BAUMAN, 2005, p. 29-30) 

Não há nada desenvolvido nem atrasado. Há o que há. Todo o restante é 

imagem projetada por seres humanos e acolhida por outros seres humanos. É obra 

da sua capacidade ficcional e da sua condição de artífice do próprio meio, e, a 

despeito de não subsistir a não ser como crença, condiciona, orienta, remodela, 

desconstrói e ameaça a própria vida. 

 

 

 

 

                                                
189 Na obra de Giorgio Agamben, o conceito do homo sacer denota a vida indigna de ser vivida, o 
limiar além do qual a vida cessa de ser politicamente relevante e então pode ser eliminada 
(AGAMBEN, 2007). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De sua natureza primeiramente biológica (zoé), o ser humano moderno 

sobreleva sua hegemonia sobre os outros animais. Da busca pelas razões que 

levaram o Homo sapiens a triunfarem inclusive sobre os seus correlatos, exsurge o 

papel da linguagem que lhe é própria, substancialmente impactada pela Revolução 

Cognitiva experimentada pela espécie. 

Dentre as características que incrementaram a linguagem humana 

naquele evento, a habilidade de falar sobre coisas que não existem no plano natural, 

e assim trazê-las à existência ativa190, expandiu sobremaneira a capacidade de 

mobilização da espécie, e a fez artífice do próprio meio. 

Também é por intermédio dessa linguagem singular que o homem 

emerge de sua animalidade e, sem que dela se desvencilhe, qualifica a sua 

existência em detrimento daquela vida comum aos os seres viventes. É ainda por 

intermédio da linguagem que cada homem se revela único em meio da pluralidade 

que lhe é inerente como espécie, fazendo-se, finalmente, indivíduo. 

Ao longo de sua vida, o ser humano feito indivíduo por meio da linguagem 

encontra-se, em todos os espaços em que projete as suas ações, sob os efeitos 

condicionadores de tudo aquilo que lhe tocar em sua existência, sejam realidades 

naturais ou imaginárias. Trazido à existência social, esse indivíduo experimenta os 

condicionamentos que lhe recaem, oriundos de fontes naturais ou de sua 

capacidade ficcional. 

No contexto da sociedade contemporânea, o discurso desenvolvimentista 

se expressa como um desses mitos discursivos, titular de um alto poder 

condicionador. 

Muito embora seja tema recorrente na sociedade atual, o 

desenvolvimento só passou a fazer parte da realidade mundial no contexto 

inaugurado na Guerra-Fria, período imediatamente após a Segunda Guerra Mundial. 

O confronto político-ideológico instaurado entre as nações capitalistas e 

comunistas, capitaneadas essencialmente pelos Estados Unidos da América e a 

então União Soviética, respectivamente, levou aquele primeiro país a elaborar uma 

                                                
190 Ativa no sentido de possuir força condicionadora, gerar efeito sobre o próprio homem. 
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estratégia que desse suporte à expansão internacional do capitalismo e garantisse a 

efetivação dos planos de hegemonia econômica e política estadunidenses. 

Nesse contexto, o desenvolvimento foi concebido como uma forte 

ideologia, propagadora da necessidade de adoção de medidas que levassem os 

países tidos como subdesenvolvidos a superarem tal condição. Para tanto, 

estabeleceu-se uma espécie da pacto global, que auxiliaria esses países atrasados 

para que alcançassem as características de uma sociedade adjetivada como 

desenvolvida. Não coincidentemente, essas qualidades tanto se assemelhavam 

àquelas ostentadas por tais países desenvolvidos como servia aos seus planos 

hegemônicos. 

Menos de um século desde o advento da ideologia desenvolvimentista, as 

modificações verificadas nas concepções e nos discursos que lhe conduzem se 

prestam não só a ajustar a referida ideologia às mudanças de conjuntura 

vivenciadas e a redirecionar os comportamentos que lhe são condicionados a outros 

rumos, como também a minimizar as resistências postas à sua concretização. 

A instabilidade e a fluidez de sua concepção, que depõe sua natureza 

ficcional, servem ao desenvolvimento como forma de prolongar sua receptividade e 

ação. A diversidade de proposições em torno deste único instituto, não obstante 

fomente discussões inclusive acadêmicas sobre o tema, mais parece colaborar para 

a renovação da crença que lhe sustenta. 

Sem deixar de reconhecer a importância dos debates em torno da 

pertinência das concepções postas para o tema, é preciso que se reconheça que 

limitar a questão do desenvolvimento a esta única parcela de todo o dilema implica a 

validação da própria ideologia. Significa, de outro modo, na aceitação da crença 

segundo a qual o modelo de sociedade de onde emergiu a noção de 

desenvolvimento mereça ser considerado ideal – como se não fosse até mesmo a 

noção de ideal uma construção humana. 

A problemática que circunda o discurso desenvolvimentista é muito mais 

ampla do que as discussões que ordinariamente se travam, principalmente pelas 

relações de poder que nele e por ele se engendram; articulações que manifestam 

um poder cuja percepção reivindica um olhar muito mais vigilante e amplo. 
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O poder que perpassa a sociedade contemporânea é, sim, ainda punitivo, 

repressivo, proibitivo, negativo e ruidoso, no que revela suas conhecidas feições e 

depõe a sua fragilidade. Ele também se manifesta, no entanto, de maneira muito 

mais recatada, amigável, atraente, afirmativa e produtiva. O poder que caracteriza o 

tempo presente é, sobremaneira, um poder que cuida, orienta estimula e fabrica. Ao 

transmutar suas feições, o poder reduziu as possibilidades de resistência à sua 

ação, camuflando as suas forças e ampliando a sua eficiência. 

Se em tempos passados o poder se fazia sentir sobre o corpo dos 

condenados, hoje ele também acomete a alma do indivíduo inocente e se projeta 

sobre o corpo biológico da população. Na sociedade moderna, ele invadiu as esferas 

mais recônditas da vida humana, tomando o indivíduo em sua psique para 

finalmente alcançar o inconsciente coletivo.  

Adstrito, outrora, à figura do soberano, o poder encontra-se atualmente 

difuso no seio de toda a sociedade, não havendo uma instância única com a qual se 

identifique e muito mais se exerce do que se possui. 

Indo além do limiar dos debates habituais e envolvida por uma criticidade 

estrutural na tomada de seu objeto, a pesquisa revelou que no discurso 

desenvolvimentista está impregnado muito mais do que sua literalidade se propõe a 

revelar. Tornou claro que sua relação com os mecanismos de poder lhe é cara e 

intrínseca. E evidenciou, sobretudo, que os efeitos dessa interação sobre a vida dos 

indivíduos vão muito além daqueles que o senso comum aceita como tais.191 

Nas diversas interações que estabelece com o poder no contexto da 

sociedade contemporânea, o discurso desenvolvimentista revela que dele é 

beneficiário e condicionador, mas também produto, parte e instrumento, razão pela 

qual pode ser compreendido, na perspectiva foucaultiana, como um verdadeiro 

dispositivo de poder. 

No que concerne às repercussões dessa conjugação, a análise 

entabulada apontou que elas não se restringem à melhoria da vida dos indivíduos 

por ela alcançados. Em verdade, o exame empreendido descortinou a 

                                                
191 Pelo que se tem o falseamento da hipótese principal, a qual previa que "o discurso 
desenvolvimentista se comporta unicamente como orientador dos mecanismos de poder no sentido 
da melhoria da vida dos indivíduos".  
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responsabilidade da associação destacada em conjunturas que condicionam, 

limitam, desconstroem e ameaçam a vida daqueles que seriam seus principais 

beneficiários. 

Acolhida acriticamente por aqueles que tomam sua literalidade como 

máxima expressão de seu espírito, a ideologia desenvolvimentista e o mito 

discursivo que a veicula encontram-se tão entranhados na sociedade vigente que 

torna difícil sua inteira abordagem como objeto de investigação. 

Mesmo sendo obra linguística de seres humanos economica e 

politicamente interessados, o discurso desenvolvimentista ecoa pela sociedade 

contemporânea como se fosse dela mesma parte inerente. Mal se consegue 

conceber que "desenvolvido" ou "atrasado" não existe na natureza, pois são 

elaborações humanas, quiçá que os males que desenham esse mesmo corpo social 

são também fruto dessa relação de aparente "cuidado". 

Se isso é desenvolvimento ou falência, dependerá de que lado se 

coloquem relações de poder que sustentam as verdades. O que se pode concluir é 

que a mesma arma que levou o homem moderno à hegemonia do mundo animal 

atenta agora contra a própria vida. 

Na mesma crença que trouxe à existência ativa o mito do 

desenvolvimento e outras tantas ficções da linguagem humana, repousam as 

estruturas de uma sociedade doente, até que se ouse delas duvidar. 
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