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[...] do ponto de vista marxista padrão, a psicanálise é 

incapaz de compreender como a estrutura libidinal que ela 

retrata (a constelação edípica) está enraizada em 

circunstâncias históricas especificas, donde ela elevar 

obstáculos históricos contingentes a um a priori da 

condição humana, ao passo que, para a psicanálise, o 

marxismo se apóia em uma noção de homem simplificada, 

psicologicamente ingênua, donde ele ser incapaz de 

apreender por que as tentativas de libertação 

necessariamente dão origem a novas formas de 

dominação. Fica-se tentado a descrever essa tensão como 

aquela entre comédia e tragédia (no sentido medieval do 

termo): o marxismo é mais uma comédia, mais uma 

narrativa da história humana com o processo terminando 

em uma redenção final, ao passo que a visão da 

psicanálise é inerentemente trágica, aquela de um 

antagonismo insolúvel, aquela que todo ato humano é 

desviado e arruinado pelo “efeito colateral” não 

intencionado [...]    

Slavoj Zizek em  

O amor impiedoso (ou: sobre a crença) 

 



 
 

RESUMO 

 

O texto aqui apresentado tem o intuito de apresentar uma diagnóstica crítica das condições de 

possibilidade da insurgência das formas de vida no capitalismo. Desta maneira, evocamos, ao 

longo do texto, a relação entre capitalismo, racionalidades e ideologia, para compreender 

como as formas de dominação e exploração se organizam condensando-se nas formas de vida. 

A diagnóstica, para além de compor o objetivo desse trabalho, é também o método usado para 

a realização desse objetivo. Tentamos, ao longo do texto, reconstruir as contingências do 

capitalismo (em sua dimensão de economia-política), das racionalidades e das ideologias. Não 

se tratou, contudo, da reconstrução dos modos de vida nas várias fases aqui apresentadas do 

capitalismo. E sim, a partir das conformações hegemônicas desses conceitos, apresentar 

como, no plano da macropolítica, estes influenciam nas disposições e tendências das formas 

de sociabilidade. A hipótese central aqui apresentada, porém, é de que tais disposições estão 

imbricadas na administração das motilidades. Assim subjacente ao trabalho de diagnóstica,se 

fez necessário um diagnóstico complementar: o da administração dos afetos. Com isso, na 

primeira parte do texto, composta pelos três primeiros capítulos, percebe-se um esforço das 

formas de racionalidade em oferecer um ideal de felicidade. Entretanto, ao evocar a 

psicanálise, como ferramenta crítica e analítica deste trabalho, o medo e a angústia surgem 

como afetos com forte poder de influenciar as tendências e disposições das formas de vida. A 

literatura ofereceu, também, a ideia de um afeto que não participa do circuito gerencial: o 

desamparo. Diante deste o questionamento sobre as figuras que se situam fora das formas de 

vidas tornou-se necessário. O conceito de “vida indigna” despontou, então, como categoria 

analítica. Assim, na última parte do trabalho foram discutidas as relações entre os circuitos 

afetivos, as formas de vida e a “vida indigna”. A noção psicanalítica de gozo foi de suma 

importância para isso, pois toda a análise final é pautada na ideia da passagem de uma 

sociedade que regula através da proibição para uma sociedade que regula através do 

incentivo. Por fim, buscou-se responder ao questionamento que intitula esse texto: “quem é 

digno de viver no capitalismo?”.           

 

Palavras-chaves: Capitalismo; Racionalidade; Ideologia; Afetos. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The text presented here intends to present a critical diagnosis of the conditions of possibility 

of the insurgency of life forms in capitalism. In this way, we have evoked throughout the text 

the relation between capitalism, rationalities and ideology, in order to understand how the 

forms of domination and exploitation are organized by condensing themselves into the forms 

of life. The diagnosis, besides composing the objective of this work, is also the method used 

to achieve it. We’ve tried, throughout the text, to reconstruct the contingencies of capitalism 

(in its dimension of political economy), of rationalities and ideologies. It was not, however, a 

question of the reconstruction of the ways of life of the capitalism in the various phases 

presented here. Instead, from the hegemonic conformations of these concepts, the goal is to 

present how, at the macro political level, these influence on the dispositions and tendencies of 

the forms of sociability. The central hypothesis presented here, however, is that such 

provisions are imbricated in the management of motilities. Underlying the diagnostic work, a 

complementary diagnosis was necessary: the administration of the affections. With this, in the 

first part of the text, composed by the first three chapters, one perceives an effort of the forms 

of rationality in offering an ideal of happiness. However, by evoking psychoanalysis as a 

critical and analytical tool of this work, fear and anguish arise as affections with a strong 

power to influence the tendencies and dispositions of life forms. The literature also offered the 

idea of an affection that does not participate in the management circuit: the helplessness. 

Before this the questioning about the figures that are placed outside the forms of lives became 

necessary. The concept of "unworthy life" then emerged as an analytical category. Thus, in 

the last part of the work the relations between the affective circuits, the forms of life and the 

"unworthy life" were discussed. The psychoanalytic notion of jouissance was very important 

for this, since all the final analysis is based on the idea of the passage from a society that 

regulates through the prohibition to a society that regulates through the incentive. Finally, we 

tried to answer the question that entitles this text: "who is worth living in capitalism?". 

  

Keywords: Capitalism; Rationality; Ideology; Affections. 
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INTRODUÇÃO 

 

Vivemos, contemporaneamente, um modelo de capitalismo que, como bem 

apresentado por Adorno e Horkheimer (1985), opera para além dos aspectos econômicos da 

vida, ou seja, nos aspectos culturais. Desta maneira, o capitalismo dita, através de 

determinadas formas de racionalidades, não apenas a dinâmica do mundo financeiro, mas os 

modos de organização da vida social. Se controle sobre os sujeitos se estende por vários 

aspectos da vida em sociedade.  

Esse trabalho se lança no universo da teoria crítica que como, aponta Nobre 

(2003), se orienta para a superação dessa colonização da vida social pelas formas de 

racionalidades e ideologias produzidas pelo Capitalismo. Tal crítica será acrescentada pelo 

nosso interesse específico: o estudo de como os afetos são parte integrante das dinâmicas de 

exploração e dominação que ocorrem no capitalismo.  

Para tal, buscaremos auxílio no campo da Psicologia Social Crítica, pois, como 

bem sugere Lima (2013), esta também é uma Teoria Crítica não no sentido restrito que pode 

ser conferido ao termo quando tomado por sinônimo de Escola de Frankfurt, mas em seu 

sentido geral: o de uma crítica das formas de dominação e exploração do homem pelo 

homem.   

Uma Psicologia Social que se propõe Crítica, logo tem a função de 

 
[...] desvelar aquilo que não se quer saber. De uma forma extremamente oposta a 

Psicologia Social Tradicional (experimental/positiva), essa Psicologia Social Crítica 

pode ser descrita como aquela que não reduz a leitura da sua “realidade” ao que 

existe. Sendo que sua tarefa consiste, precisamente, em conceituar e avaliar as 

condições e alternativas subjetivas e concretas frente ao que está empiricamente 

dado. Ela é crítica do que existe como desigualdade de oportunidades e do que é 

produzido e reproduzido pelos regimes de invisibilidade. Ela parte do pressuposto de 

que nossas vivências não esgotam as possibilidades de existência e que, portanto, 

existem alternativas as alternativas atuais diante das condições historicamente 

construídas de discriminação, de exploração, de segregação, de adaptação e de 

poder. (LIMA; LARA JUNIOR, 2014, p. 9) 

 

A vastidão e complexidade dos temas abordados pela Psicologia Social Crítica 

permite-nos adota-la como um potente instrumento crítico e analítico diante dos conceitos 

fundamentais anteriormente sugeridos. Essa potência é decorrente, em grande parte, da 

labilidade que esta tem em relação aos mais diversos campos do saber e da crítica social.  

Sendo um saber de fácil diálogo (uma vez que seu objeto de estudo é, em grande 

medida, a crítica da realidade imanente) a articulação com campos como a filosofia, a 
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economia-política, as ciências sociais, psicologia e psicanálise não é só possível, mas 

necessária para a composição deste trabalho.  

Essa articulação não é um mero paralelismo de ideias. É, na verdade, a busca por 

um enfoque interdisciplinar onde o diálogo entre esses saberes sejam complementares onde 

essa complementaridade é possível. Iniguez-Rueda (2003) sugere que esta á uma das 

características de uma Psicologia Social criticamente orientada, pois ela mantém 

 
[...] la permeabilidad hacia las ideas y planteamientos de otras disciplinas distintas 

de la Psicología social y de La Psicología, como la epistemología feminista y los 

estudios gay y lésbicos, La Lingüística y los estudios del discurso, la Sociología del 

conocimiento científico o los estudios sociales de la ciencia y la tecnología. 

Manteniendo también uma oposición radical a las formas de pensamiento de carácter 

despótico y autoritario, manteniendo una severa crítica al individualismo, un 

compromiso con los procesos de cambio políticos y sociales, una difuminación de 

las fronteras de lo teórico y lo metodológico o de lo natural y lo social.( INIGUEZ-

RUEDA, 2003, p. 236)1 

 

A multiplicidade de movimentos teóricos, metodológicos e temas que a Psicologia 

Social Crítica comporta fez com que Lima (2012) propusesse a compreensão desta a partir da 

noção de Paralaxe. Para ele, a Psicologia Social Crítica se apresenta como uma Paralaxe do 

contemporâneo.  

O termo, tomado de empréstimo da física óptica, refere-se ao fenômeno da 

modificação aparente da posição de um objeto em relação a outro objeto mais distante em 

consequência da modificação real da posição de um observador.  O interessante a ser 

observado é a noção de aparência, fundamental aos estudos críticos, pois a mudança do objeto 

é meramente aparente.  

Essa metáfora, muito mais do que explicar, nos permite questionar esse 

deslocamento do objeto que não se deslocou. A esse processo específico Zizek (2008) chama 

de “lacuna paraláctica”, ou seja, o espaço entre as antinomias produzidas pelas múltiplas 

análises do mesmo objeto e que não são redutíveis entre si. Nessa irredutibilidade Zizek 

(2008) afirma o potencial da crítica.  

Uma Psicologia Social Crítica que se apresenta sob o aspecto de uma paralaxe não 

busca a redução de um discurso a outro, mas as várias formas dos discursos como um efeito 

                                                           
1  A permeabilidade às ideias e abordagens de outras disciplinas da psicologia social e psicologia, como 

epistemologia feminista e estudos lésbicos e gays, linguística e estudos do discurso, sociologia do conhecimento 

científico ou estudos sociais ciência e tecnologia. Mantém, também, uma oposição radical às formas de 

pensamento de caráter despótico e autoritário, mantendo uma crítica severa do individualismo, um compromisso 

com os processos de mudança política e social, uma indefinição das fronteiras entre o teórico e metodológico e 

do natural e do social. (Tradução nossa).  
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de paralaxe sobre o mesmo objeto. A mudança de objeto é aparência em relação a mudança 

real do observador. 

 Zizek (2008) entende que o confronto entre, no mínimo, dois pontos de vista 

mutuamente irredutíveis que se separam por um vazio de significação intransponível é um 

elemento crítico extremamente potente para a já referida crítica das formas de opressão, 

dominação e exploração do homem pelo homem no capitalismo. 

Um exemplo mínimo deste fenômeno, sugerido por Zizek (2008), é encontrado 

quando nos questionamos sobre a lacuna existente entre o indivíduo e o social. Como 

elementos do social se inscrevem no nível individual que, por sua vez, constituem a ordem 

social? É diante deste problema que podemos iniciar o delineamento do objeto desta pesquisa 

bem como o método que usaremos para tratar esse objeto. 

O filósofo não responde a questão levantada por ele, porém aponta um caminho 

relativamente claro a ser trilhado dizendo que “Em outras palavras a lacuna entre o indivíduo 

e a dimensão social ‘impessoal’ tem de se reinscrever no próprio indivíduo: essa ordem 

objetiva da substância social só existe na medida em que os indivíduos a tratam como tal, 

relacionam-se com ela como tal” (ZIZEK, 2008.p. 17). 

Essa breve, mas complexa, proposição nos leva ao problema que tentaremos 

elucidar ao longo desse trabalho. Questionamos-nos exatamente sobre esse intertício, esse 

processo contínuo de inscrição e reinscrição do social no indivíduo. A nossa “aposta” é que 

alguns elementos são mediadores deste processo. E esses elementos, citados inicialmente 

nesse trabalho, compõe uma espécie de quadro lógico da narrativa que aqui será apresentada.  

Tomemos, pois o capitalismo como a tal ordem social impessoal cujos signos se 

inscrevem e reinscrevem na ordem individual. Porém, essa inscrição não é imediata, mas 

mediada pelas conformações que a ideologia assume nesse processo inscritivo. Mas, sendo o 

capitalismo uma impessoalidade, ou seja, sendo este desprovido de uma espécie de valor, o 

que o sustenta enquanto um sistema de influências? 

Segundo Löwy (2014, p. 49), o capitalismo “de fato não tem necessidade de 

nenhuma ética, pois, enquanto sistema rigorosa e implacavelmente impessoal, ele é 

radicalmente impermeável a uma regulação moral: ele não é antiético, mas simplesmente 

anético (anethisch)”. 

Não possuindo um valor em si, um terceiro elemento nessa trama é necessário.  

Não mais a mediação entre o impessoal e o pessoal, mas uma interna a própria 
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impessoalidade: falamos da racionalidade que proporciona um valor moral do qual, por si, o 

capitalismo é desprovido. 

Habermas (2014, p. 75), apoiando-se em Weber, nos fornece uma elucidativa 

noção de racionalidade definindo-a como “forma de atividade econômica capitalista, do 

tráfego social regido pelo direito privado burguês e da dominação burocrática.” Sendo a 

racionalidade uma espécie de axioma lógico do funcionamento do sistema suas operações se 

efetuam através da ‘racionalização’ entendida como a 

 
[...] ampliação dos âmbitos sociais, que ficam submetidas aos critérios da decisão 

racional. Isso corresponde a industrialização do trabalho social tendo por 

consequência a penetração dos critérios da ação instrumental penetram em outros 

âmbitos da vida ( como a urbanização dos modos de vida, a transformação técnica 

das formas de comunicação) (...) A progressiva racionalização da sociedade 

encontra-se ligada a institucionalização do progresso científico e técnico. Na medida 

em que a técnica e a ciência penetram os âmbitos institucionais da sociedade e, dessa 

forma, transformam  as próprias instituições, as antigas formas de legitimação são 

decompostas (HABERMAS, 2014, p. 76)  

 

Marcuse (2015) entende esse processo de racionalização da vida ou, como 

trataremos aqui, racionalização das formas de vida2, a partir de uma dimensão ideológica, pois 

as justificativas da gestão da vida são pragmaticamente instrumentalizadas para sustentar as 

“formas de vida” hegemônicas. Isso significa dizer que o capitalismo propõe, segundo uma 

racionalidade especifica, modelos como uma boa vida, uma vida racional, deve ser vivida. 

Dito isto, trabalharemos em duas frentes crítica. Na primeira, partiremos da 

seguinte proposição: a racionalidade capitalista produz os signos de verdade da ordem 

impessoal que serão inscritos na ordem individual mediados pelas formações ideológicas do 

Sistema. Portanto, ao longo desse trabalho tentaremos esclarecer essa nossa ideia nos 

dedicando à crítica e à análise da relação entre Capitalismo, Razão/Racionalidade e Ideologia 

e como esta relação produz “formas de vida” hegemônicas.  

A questão que se apresenta diante da eleição desse tema é como fazer essa análise 

crítica desses termos? Qual o método seria mais adequado para esta análise? Algumas 

questões sobre a nossa proposta metodológica devem tornar-se claras para que possamos 

prosseguir com nossa análise.       

Em primeiro lugar concordamos com a tese de Adorno (2015, p. 71) de que  

 

                                                           
2 O conceito de “Formas de vida” será melhor trabalhado ao longo do texto. Por hora façamos uso da seguinte 

definição: “um conjunto socialmente partilhado de sistemas de ordenamento e justificação da conduta nos 

campos do trabalho, do desejo e da linguagem. Tais sistemas não são simplesmente resultado de uma imposição 

coercitiva, mas da aceitação advinda da crença de eles operarem a partir de padrões desejados de racionalidade.” 

(SAFATLE, 2008, p.12)  



16 
 

 
 

[...] não é suficiente a velha explicação de que os interessados controlam todos os 

meios da opinião pública, pois as massas dificilmente seriam cativadas por falsas 

propagandas toscas e capiciosas se nelas mesmas  não houvesse algo que 

correspondesse às mensagens de sacrifício e vida perigosa. 

 

Tal afirmação, proferida em meados dos anos de 1950, é dirigida para a 

propaganda fascista, entretanto nos serve de inspiração na medida em que questiona críticas 

que tomam o processo de inscrição da ordem impessoal na dimensão subjetiva da vida um 

processo como absolutamente passivo e alheio ao próprio indivíduo. 

Uma crítica da relação entre Capitalismo, Razão/Racionalidade e Ideologia, logo, 

não pode ater-se apenas à dimensão do macrocosmo do social, mas adentrar, também, os 

meandros da atividade do indivíduo frente às dinâmicas sociais que o cerca. Adotamos, então, 

uma certa construção sistemática que visa criticar e analisar o entrelace dessas três categorias, 

pois entendemos ser este nó aquilo que situa-se no intertício, na lacuna paraláctica entre o 

impessoal e o pessoal. 

Para Safatle (2008), foi Adorno que primeiro teria percebido esta dinâmica de tal 

modo que, diante dela, é necessário repensar nossa concepção de ideologia. Esta não é 

somente o obscurecimento de processos econômicos pelo fetiche da mercadoria, mas a 

própria disposição da cultura ao ordenar os processos da vida social. Essa dimensão externa 

com a qual temos de nos relacionar é oriunda de processo de reificação não mais da 

mercadoria, mas da própria cultura transformada em mercadoria. Adorno, então, nos 

fornecera 

 
[...] os fundamentos de uma teoria da ideologia e das produções culturais no 

capitalismo tardio com base na tendência das formas hegemônicas de vida de se 

organizarem a partir da ironização de seus próprios valores e normas, como se o 

diagnóstico hegeliano a respeito da ironia romântica acabasse por ser reaproveitado 

no interior de uma teoria geral da ideologia na fase tardia do capitalismo. Maneira de 

compreender uma teoria da ideologia não mais dependente de móbiles clássicos da 

reificação e da falsa consciência, e isso a fim de transforma-la em esquema de 

analise de disposições de condutas, análise essa capaz de nos explicar como sujeitos 

são levados a ver como racionais certos modos de subjetivação de vínculos sociais. 

(SAFATLE, 2008, p. 19 grifo do autor.).  

  

Essa nova teoria amarra as três categorias que motivam a produção desse texto e 

nos impele a investigação da relação do individuo com as disposições destas formas 

hegemônicas de conduta, pois, para Adorno (2015), o indivíduo (referido por ele como o 

“eu”) é dialético e tem participação decisiva em certa eleição da forma hegemônica. 

 
A fim de poder se firmar na realidade o eu tem de conhecê-la e operar 

conscientemente sobre ela. Para que o individuo consiga realizar as renúncias, 
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muitas vezes sem sentido, que lhe são impostas, o eu precisa erigir proibições 

inconscientes e se manter grande parte no inconsciente. (ADORNO, 2015, p. 108).    

 

Na segunda, nossa investigação assemelha-se a investigação de Freud 

(1915/1996a) sobre a relação entre as ideias e os afetos, ou seja, como ideias inconscientes 

tornam-se afetos que influenciam nossas condutas? Como, a partir de nossos afetos nos 

relacionamos com ideias gerais que organizam nossas formas de vida? 

 Zizek (2008, p. 17) busca na psicanálise o elemento capaz de dar conta deste 

entrelace, pois nela 

 
o Social, o campo das práticas sociais e das crenças socialmente alimentadas não 

esta apenas em nível diferente da experiência individual, mas é algo com o que o 

individuo propriamente dito tem de se relacionar, que o individuo propriamente dito 

tem de experimentar como uma ordem minimamente “reificada”, externalizada.     

 

Temos com isso uma ordem externa com a qual o individuo tem que se relacionar, 

porém que, paradoxalmente, determina os termos dessa relação. Zizek (2010) percebe nessa 

situação um impasse dialético onde o indivíduo que constitui a ordem do social é constituído 

por esta na medida em que se relaciona com ela. O que está posto não é um fenômeno passivo 

entre os dois termos em questão, mas a dialética do fenômeno da inscrição do social no 

indivíduo.   

Zizek (2010) vê, nessa dialética, uma dimensão “performartiva” do laço social. 

Um conjunto de imagens, regras e atitudes previamente estabelecidas com as quais temos que 

nos relacionar para manter o mínimo de coesão na estrutura social vigente. A aposta de Zizek 

(2011) é de que a Economia é uma espécie de ordenador dessa relação. Ideia essa sustentada 

por Aganbem (2011) que aponta que as estruturas de poder no ocidente assumem uma forma 

econômica. 

A Economia e a importância desta para a organização dos processos sociais dentro 

do capitalismo através produção e gestão das “formas de vida”.  Safatle (2008), atenta que 

devemos entender a Economia não só como uma ciência monetária, mas como a 

administração das vontades, das paixões, dos desejos e dos impulsos, em outras palavras, uma 

“economia da libido”. Será através de uma análise da economia da libido que poderemos 

perceber a relação entre as formas de vida e os afetos, pois ela une as três dimensões 

fundamentais aqui trabalhadas. As racionalidades a partir das quais as formas de vida se 

erigem. As ideologias que difunde no meio social estas formas e os afetos que enlaçam os 

sujeitos e formas de vida.   
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 Para tal intento, optamos por construir uma diagnóstica das formas de vida do 

capitalismo. Buscaremos apresentar, ao longo do texto como a crítica se posicionou frente às 

modulações históricas do capitalismo, de suas racionalidades e de suas ideologias.   

O termo é tomado de empréstimo da “Clínica Clássica” e refere-se à atitude 

continua de averiguação de uma hipótese na medida em que ela se “confirma ou se desmente, 

se especifica, se generaliza, se atualiza ou se transforma a cada novo tempo (...)” (DUNKER, 

2011, p. 407). 

A diagnóstica implica em uma atenção constante aos signos (sinais e sintomas) de 

uma determinada racionalidade. É bem verdade que essa racionalidade, em uma leitura 

apresada do termo, pode ser tomada como especificamente clínica. Dunker (2015), porém, 

sugere que Hegel teria inaugurado a possibilidade de uma diagnóstica social “diagnóstico de 

época”. Este seria a ideia de “atentar para a relação entre as formas de sofrimento e as formas 

de alienação da consciência como método para apreender, no tempo e no objeto cultural, as 

contradições entre sociedade e indivíduo.” (DUNKER, 2015, p. 31)      

Hegel (1997b) diagnosticou vários elementos afetivos comuns aos indivíduos 

modernos como solidão, abatimento, vacuidade. Segundo Honneth (2003b) esses são 

elementos subjacentes ao diagnóstico hegeliano de “sofrimento de indeterminação”. Na 

leitura deste último, Hegel (1997b) teria identificado que a sociedade moderna tem uma noção 

de liberdade equivocada o que culminaria nesse tipo de sofrimento uma vez que na transição 

entre as estruturas normativas pré-modernas e modernas existe uma reorientação dos valores 

individuais.   

Longe de querermos nos aprofundar na questão hegeliana, tomamos esta ideia 

como exemplo de um diagnóstico que transcende a clínica tornando-se o diagnóstico de uma 

época. O que Honneth (2003b) aponta como sendo um diagnóstico da modernidade em Hegel 

é, em alguma medida, parte de uma diagnóstica, pois esta é       

 
Um discurso local acrescido de efeitos, alianças e injunções que ultrapassam esse 

campo específico de autoridade, ação e influência. Assim sendo, o ato diagnóstico 

ocorre no interior de um sistema de possibilidades predefinidas envolvendo um 

sistema de signos, uma prática de autoridade e uma gramática das formas de 

sofrimento que são agrupadas em uma unidade regular. A diagnóstica é a condição 

de possibilidades dos sistemas diagnósticos. (DUNKER, 2015, p.20).    

 

Honneth (2003b), porém atenta para o fato de que os variados diagnósticos de 

época estão sujeitos as variantes históricas não sendo eles confiáveis como elementos capazes 

de articular uma leitura conjuntural sobre a estrutura da realidade. Para ele, 

 



19 
 

 
 

Já não passa mais um ano sem que surja uma nova fórmula mediante a qual os novos 

traços característicos de nossa sociedade são levados a um único conceito: se 

primeiro foi a tendência geral à "mudança de valores", logo depois foi a "pós-

modernidade", em seguida "a sociedade de risco" e, finalmente, a "sociedade da 

vivência" que deveriam ter entrado no lugar da sociedade industrial, do capitalismo 

de massas ou da modernidade. (HONNETH, 2003b, p. 77) 

 

A crítica deste autor situa-se na busca do contemporâneo por uma espécie de 

significante mestre (S1), no sentido que Lacan (1992/1969-1970) lhe confere, uma 

metanarrativa ou mesmo uma regra geral capaz de articular o discurso de uma época.  Porém, 

diferente de uma metanarrativa, a diagnóstica parece esta intimamente ligada a uma 

determinação temporal. Seu efeito de verdade parece depender de uma forma de racionalidade 

que a sustente. Ela não parece pretender-se a dimensão de um “Inconsciente” ou de uma 

“Luta de Classes” em seus efeitos históricos, mas confirmar temporalmente certo dado da 

realidade.  

Desta maneira, ela é, aponta Dunker (2015, p.24), “como a reconstrução de uma 

forma de vida.” A análise das condições de possibilidade de como determinadas formas de 

vida são julgadas como dignas de serem vividas. E se pensarmos usando essa mesma lógica, 

mas aplicando-a as formas de vida hegemônicas, ou seja, aquelas entendidas como racionais 

dentro do discurso capitalista? 

A nossa proposição é que estaremos reconstruindo, em alguma medida, as formas 

de vida hegemônicas na contemporaneidade, ou pelo menos aquelas formas de vida 

identificadas a partir do campo das teorias críticas. 

Mas o que, então, justifica a exaustiva tentativa de reconstruir os processos 

históricos que culminaram nas atuais hegemônicas formas de viver? Parece ser consenso para 

a Teoria Crítica contemporânea um certo esmaecimento da crítica em detrimento dos modelos 

dos estudos culturais o que Eagleton (2014) chama de os estudos depois das teorias. A crítica, 

como aponta Safatle (2008), encontra-se em processo de falência e é esta situação que 

justifica a empreitada aqui realizada. Vale, aqui, elucidar brevemente o que está sendo 

denominado de “falência da crítica”. 

Adorno e Horkheimer (1985) propõem que o fundamento da crítica não está 

expresso somente nas relações político-econômicas que operam sobre a ordem social, mas que 

é anterior a essas. Para esses autores, a ideologia não reside no mero desconhecimento sobre a 

transformação do trabalho em forma-mercadoria, como proposto pelo pensamento marxista 

padrão. O núcleo ideológico da realidade está na racionalidade que opera os processos 

econômicos e políticos, nesse sentido a crítica à ideologia deve pautar-se na crítica da 

racionalidade que ordena a dinâmica do Capital. 
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Os efeitos dessas racionalidades na realidade social apresentam-se sobre a marca 

de um capitalismo tardio onde a micropolítica, ou seja, os modos de vida são profundamente 

influenciados pelo que Adorno e Horkheimer (1985) denominaram de Indústria Cultural.  

 É a partir deste conceito que entra em jogo a noção analítica fundamental de 

economia libidinal. A indústria cultural opera na ordem do Gozo e não mais na lógica da 

exploração objetiva dos corpos nos galpões fabris. O que esta em jogo é, portanto, a felicidade 

através da satisfação parcial das pulsões no encontro com os objetos oferecidos por 

determinada forma de racionalidade. (MARCUSE, 2015) 

É esse jogo, fundamentado em uma economia da libido, que reposiciona os 

interesses dos circuitos afetivos e dos laços sociais para uma dinâmica de mercado que Zizek 

(1996) aponta como embrião de um tipo de racionalidade que Sloterdjink (2012) denominou 

de cínica. A Razão cínica é a forma de racionalidade que marca, na visão desses autores, os 

afetos e os laços do contemporâneo.  

A Razão cínica, segundo Sloterdjink (2012), é um tipo de falsa consciência 

esclarecida. Ela não opera mais na ordem do desconhecimento dos processos ideológicos, mas 

na satisfação proporcionada pela realidade vigente. É pela lógica dessa racionalidade que 

Safatle (2008) afirma a falência da crítica de uma sociedade que administra suas insatisfações.  

Trata-se não mais de um mero não saber sobre o conteúdo obsceno que sustenta a 

realidade, mas sim de um não querer saber sobre este.  Zizek (1996) é categórico ao afirmar 

os efeitos da racionalidade cínica nas relações sociais contemporâneas, para ele 

 
Parece mais fácil imaginar o “fim do mundo” que uma mudança muito mais 

modesta no modo de produção, como se o capitalismo liberal fosse o “real” que de 

algum modo sobreviverá, mesmo na eventualidade de uma catástrofe ecológica 

global... Assim, pode-se afirmar categoricamente a existência da ideologia qua 

matriz geradora que regula a relação entre o visível e o invisível, o imaginável e o 

inimaginável, bem como as mudanças nessa relação. (ZIZEK, 1996, p.7) 

  

É o fato de não conseguirmos supor outra realidade que não seja esta oferecida 

por essas modalidades de racionalidade que indica a necessidade de revitalização das Teorias 

Críticas no campo das ciências sociais, da filosofia social e da Psicologia Social.  

Dito isto, este trabalho está dividido em dois grandes blocos. No primeiro, nos 

ocuparemos da nossa ideia de diagnóstica, ou seja, buscaremos reconstruir parcialmente, pois 

entendemos que optamos pelos caminhos trilhados pelas teorias críticas no século XX, as 

condições de possibilidade das “formas de vida” hegemônicas. 
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Faremos isso da seguinte maneira: esta sessão será divida em três capítulos onde o 

primeiro trata das origens do capitalismo tomando como referência Karl Marx e Max Weber e 

suas ideias sobre as origens das dinâmicas do capital. Após isso analisaremos como o 

capitalismo nascente tornou-se o que ficou conhecido, segundo a Escola de Frankfurt, como 

capitalismo tardio. Nesse o capitalismo deixa de administrar o lucro e passa a administrar a 

cultura ocidental. Para, com isso, tratarmos do capitalismo contemporâneo e suas novas 

formas de exploração e dominação.  

No segundo capítulo tentaremos mostrar os caminhos percorridos pela Razão até 

que está torna-se uma operação de intervenção sobre a vida social chamada de racionalidade. 

Em um primeiro momento a partir de um ideal burguês de liberdade, que se transforma, no 

capitalismo tardio, em um tipo de racionalidade operacional que visa às resoluções 

pragmáticas de problemas impostos pelos modos hegemônicos de viver. Por ultimo, 

abordaremos o cinismo como uma forma de racionalidade e como ele se opera em uma 

dimensão antropológica a partir de figuras gerais do cinismo como o Estado, a Religião e o 

próprio Saber.  

O terceiro capítulo buscará mostrar como para cada uma dessas correlações entre 

capitalismo e Razão/racionalidade uma ideologia é evocada para completar o processo de 

inscrição da ordem impessoal na dimensão da vida. Apresentaremos a concepção de ideologia 

em Marx e Engels de sua alienação da consciência a falsas representações da realidade até a 

subsunção do conceito de Ideologia aos mecanismos econômicos do Capital.  

Mostraremos também, de maneira implícita, como a Ideologia e sua crítica 

mudam com o aparecimento das novas formas de racionalidade.  Com isto, apresentaremos 

como este tema é tratado pela Escola de Frankfurt e como hoje ele é compreendido a partir 

das ideias do filosófo esloveno Slavoj Zizek. Para este a ideologia é uma fantasia social 

compartilhada em larga escala. Ela é uma espécie de fetichização onde o objeto do fetiche é o 

próprio tecido social.  

O quarto capítulo compõem-se de um interlúdio onde tentaremos apresentar as 

possíveis conexões entre as ideias apresentadas na primeira parte e o que virá a seguir. 

Sairemos da diagnóstica em direção ao diagnóstico do contemporâneo. Mas, não um que 

suplante os oferecidos no campo da crítica. Partiremos da ideia de metadiagnóstico. Nesse, a 

ideia que nos interessa, a de que os afetos são administrados deve ser entendida como 

subjacente as modelos críticos fornecidos.  
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Por fim, chegamos ao capítulo final desse texto. Seu título compõe é o mesmo que 

intitula este trabalho. Nele apresentaremos como a economia da libido é o mecanismo de 

administração da vida na sociedade que passamos a chamar de “sociedade de consumo”. Para 

isso, recorreremos intensamente à psicanálise de Freud e de Lacan, pois a nossa hipótese é 

que, a partir da nova economia libidinal, os afetos, entendidos em sua dimensão de 

motilidade, são geridos para que o laço social possível no capitalismo se estabeleça a partir do 

gozo.   

Não partilhamos, todavia, da ideia de uma administração total da vida. Buscamos 

na literatura um exemplo complexo de uma vida que se nega a ser administrada. A partir do 

conto de Herman Mellvile, apresentamos a história de Bartleby, o escrevente. O sujeito que 

preferiu não a qualquer forma de controle que impunha sobre ele. O trágico fim de Bartleby, 

no conto, suscitou-nos uma questão fundamental: o que acontece com aqueles que preferem 

não? 

A partir desta empreendemos, no final do capítulo, uma breve análise sobre a 

“vida nua”. A vida antípoda as formas de vida. Tal análise é o ponto fundamental da resposta 

ao questionamento afirmativo que fazemos no título desse trabalho: quem é digno de viver no 

capitalismo?     
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1. RECONSTRUINDO OS CAMINHOS DO CAPITAL. 

 

 Se nosso objetivo é, pois a reconstrução dos caminhos percorridos pelas “formas 

de vidas” hegemônicas até a contemporaneidade a partir da articulação entre Capitalismo, 

Razão/Racionalidade e Ideologia. É necessário, então, reconstruir os caminhos históricos 

trilhados por cada um dos termos dessa tríade.  

 Já foi dito que assumiremos o Capitalismo como sendo aquela ordem impessoal e 

a anética que se inscreve nos indivíduos lançando-os em uma trama de laços sociais e formas 

de vida previamente estabelecidas. O que não esclarecemos ainda é do que e como se 

constitui essa ordem: o Capitalismo. 

 Vale, antes dessa tal reconstrução, apresentar algumas definições contemporâneas, 

que chamaremos aqui de definições mínimas, sobre o significado de capitalismo. 

Comecemos, pois por definir a raiz do termo. O que é o Capital? 

 Piketty (2014, p. 51) define capital como sendo “o conjunto de ativos não 

humanos que podem ser adquiridos, vendidos e comprados em algum mercado”. Essa singela, 

mas esclarecedora definição nos coloca diante de algumas questões.  

 Em primeiro lugar, essa definição nos remete diretamente a uma noção de 

movimento ou fluxo. “Capital” é, portanto, um movimento de trocas. Trocas de mercadorias, 

por exemplo. 3 Em segundo lugar, essa definição está ligada à noção de propriedade. O 

“Capital” é qualquer tipo de riqueza que pertence a um indivíduo e que possa ser transmitida a 

outro por meio de negociações, de compras, de vendas ou de trocas. 

 Essas duas acepções econômicas do termo tem uma finalidade: o lucro. Para 

Huberman (1979) nem toda forma de riqueza é capital. Como já dito, esta riqueza tem que 

está em movimento, em fluxo e tem que ter por finalidade a produção de lucro. Grespan 

(2012) define lucro como um tipo de excedente econômico que tem o intuito de valorização.  

 Entretanto, o lucro, na definição mínima que aqui nos interessa, não pode ser 

obtido de qualquer forma. Necessariamente, ele deve ser obtido por meios pacíficos e deve ter 

por objetivo a acumulação ilimitada de capital. Para Boltanski e Chiapello (2009, p. 35) 

“Trata-se de repor perpetuamente em jogo o capital no circuito econômico com o objetivo de 

extrair lucro, ou seja, aumentar o capital que será, novamente, reinvestido, sendo esta a 

principal marca do capitalismo, aquilo que lhe confere dinâmica [...]”. 

                                                           
3 O autor exclui propositalmente o capital humano, pois nos sistemas jurídicos modernos não é possível a plena 

posse do outro enquanto mercadoria. Mesmo que um sujeito possa oferecer sua força de trabalho essa está 

sujeitas a normas jurídicas e não somente econômicas.  (PIKETTY, 2014). 
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 Definir capitalismo apenas como as práticas de acumulação de capital, como pode 

parecer diante desses breves escritos, é um equivoco. Se, de um lado, essas práticas são 

fundamentais, por outro, é necessário pensar os meios pelos quais elas se efetivam. O 

Capitalismo efetiva suas práticas transformando em capital as necessidades básicas da vida 

social bem como produzindo necessidades outras. “O capitalismo é um sistema em que os 

bens e serviços, inclusive as necessidades básicas da vida, são produzidos para fins de trocas 

lucrativas.” (WOOD, 2001 p. 12). 

 Adorno e Horkheimer (1985) perceberam, essa, por assim dizer, invasão da vida 

pela lógica capitalista como um processo de industrialização da própria cultura.  Como aponta 

Freitag (1986) a produção simbólica e material humana tornam-se, nas práticas capitalistas, 

mercadoria em circulação, ou seja, tornam-se capital. 

 Para autores da chamada Escola de Frankfurt como Adorno e Horkheimer (1985), 

Marcuse (2015) e Habermas (2014) devemos pensar o Capitalismo não somente em sua 

acepção econômica. Para eles, capitalismo deixa de ser, tautologicamente, o sistema 

econômico que tem como fundamento a circulação de capital e torna-se o sistema econômico-

político que, através de processos técnicos e burocráticos, produzem e gerenciam as formas de 

sociabilidade no século XX.  

 Já no século XXI, novas características são agregadas às práticas capitalistas. 

Características essas oriundas de dois grandes eventos significativos que mudaram a estrutura 

política e econômica das relações sociais: os ataques de 11 de setembro de 2001 e a crise 

financeira americana de 2008. 

 O trabalho que se segue por todo este capitulo é demonstrar, quase que como em 

uma radiografia, as várias conformações que o Capitalismo vem assumindo desde sua origem 

até os dias atuais. Começaremos pelas analises de Marx e Weber, passaremos pela Escola de 

Frankfurt (principalmente com Adorno, Horkheimer e Marcuse) para adentrar o século XXI a 

luz do pensamento de Zizek e Agamben e outros pensadores contemporâneos. 

 

1.1 O gêneses do capitalismo em Marx e em Weber. 

 

 É notável, nos sugere Assoun (1991), que na Teoria Crítica da Escola de Frankfurt 

existe um entrelaçamento entre os pensamentos de Marx e Weber. Se, de um lado, a crítica 

dirige-se à ideologia do fetiche da forma-mercadoria dentro da perspectiva da industrialização 
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da cultura, de outro, essa não é possível sem a racionalidade técnico-burocrática do 

capitalismo industrial.  

 Vemos nisso claras referências aos pensamentos de Marx e de Weber. Lowy 

(2014) aponta que, em geral, o pensamento desses dois precursores da crítica social são 

tomados como paradigmas opostos. O próprio autor dedica-se a apresentar os pontos de 

convergência e de divergência enunciando aquilo que ele denomina de marxismo-weberiano.  

Para ele 

 

Marx e Weber compartilham uma visão do capitalismo moderno como universo em 

que “o indivíduos são dirigidos por abstrações” (Marx), em que relações impessoais 

e “coisificadas” [Versachlicht] substituem relações pessoais de dependência e em 

que a acumulação do capital se torna um fim em si, amplamente irracional. Além 

disso, ambos estão de acordo quando: a) definem as classes sociais por oposição de 

poder sobre o mercado e por uma situação de propriedade; b) consideram o Estado 

racional/burocrático uma condição necessária ao capitalismo – e vice-versa -; c) 

afirmam que o monopólio é a essência do poder do estado. ( LOWY, 2014 p. 18)  

       

   Se essa é uma visão geral de capitalismo compartilhada pelos dois, é bem 

verdade que muitas são as divergências existentes entre os caminhos trilhados para se chegar 

a essas postulações. Ocupar-nos-emos de apresentar, seguindo os passos de Lowy (2014), o 

ponto de vista desses dois autores sobre a origem do capitalismo moderno. Comecemos, pois 

a partir da noção de capitalismo agrário de Wood (2001) para adentrarmos na querela da 

gênese do capitalismo industrial criticado por esses autores. 

 Precisamos voltar na história até, pelo menos, 1500 anos antes da era cristão. 

Segundo Grespan (2015) já existiam povos que tinham como atividade fundamental o 

comércio. Esses compravam mercadorias a preços baixos e vendiam em lugares distantes a 

preços muitos superiores. O uso do dinheiro se firma entre os gregos e os romanos por volta 

dos anos 600-500 a. C.  

 Nesse período, ainda para esse autor, duas formas embrionárias de fluxo 

comercial surgem: os juros e a usura, isto é, as práticas de empréstimos de dinheiro para 

receber em troca o valor acrescido de uma taxa de juros. Porém, essas práticas ainda não 

configuram aquilo que estamos aqui chamando de capitalismo.    

 O Capitalismo ou capitalismo industrial (se nos referirmos às críticas das escolas 

marxistas e weberianas) trata-se das 

 
Esferas de produção nas quais capitalistas contratam trabalhadores assalariados e, a 

partir de seu trabalho, obtém um excedente econômico. Desse modo mesmo que 

paguem aos trabalhadores um salário “justo”, os capitalistas obtêm um excedente, 

chamado por Marx de mais-valor (ou mais-valia), por ser gerado a partir de um 

valor inicial. (GRESPAN, 2015, p. 143) 
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 Desta maneira, o capitalismo industrial não se limita a atividade industrial, mas as 

práticas que de algum modo visam à acumulação de riquezas baseada nas leis da competição, 

acumulação e maximização do lucro dentro de um mercado. Historicamente, o capitalismo é o 

sistema econômico que substitui gradativamente a organização feudal da vida na Europa. No 

entanto, este não nasce imediatamente industrial. 

 

1.1.1 A origem agrária do capitalismo. 

 

 É preciso, segundo Wood (2001), atentar para as mudanças ocorridas no setor 

agrícola no fim da idade média europeia para ter uma dimensão mais precisa da questão da 

origem do capitalismo. Para essa autora, as técnicas de expropriação das terras camponesas 

para fins lucrativos de mercado, sejam eles especulativos ou mesmo para fins arrendatários, 

tem origem mais ou menos demarcada na agricultura Inglesa da baixa idade média (séculos 

XI a XV). É importante, segundo ela, acentuar o fato de que a organização política da 

monarquia inglesa contribui para um tipo especifico de unificação de mercado que diferia 

radicalmente de outras monarquias europeias. 

 Diferente de França, Portugal e Espanha, monarquias já unificadas nesse período, 

o poderio militar inglês pertencia em grande parcela ao monarca. Nos países citados, mesmo 

sob a égide de um estado moderno, a organização social ainda era extremamente feudal o que 

fazia com que a cotação dos juros no mercado fosse extremamente variada dentro das várias 

regiões de um mesmo país. (WOOD, 2001). 

 Essa unificação do mercado favoreceu a transformação da agricultura em uma 

mercadoria. Segundo a autora,  

 

Já no século XVI, portanto, a agricultura inglesa era marcada por uma combinação 

singular de circunstâncias pelo menos em algumas regiões que aos poucos viriam 

fixar a direção econômica de toda economia. O resultado foi o setor agrária mais 

produtivo do que qualquer outro na historia.(WOOD, 2001, p. 88) 

  

Grande parte desse desenvolvimento estava ligado a sujeição das relações agrícolas a 

uma nova lógica pautada no mercado que ficou conhecida como: improvemnt. Antes, tais 

relações eram voltadas para uma lógica de subsistência do camponês ou até para um tipo de 

mercado local que visava o lucro, mas não o acumulo de riquezas, 
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 Segundo Wood (2001) a palavra improvemnt não significava apenas sua tradução 

literal: melhoramento, mas um tipo de melhoramento que necessariamente visava ao lucro. 

Em outras palavras, trata-se da sofisticação das técnicas agrícolas objetivando a maior 

quantidade possível de lucro. No entanto, eram necessárias terras disponíveis para essa nova 

forma de organização da agricultura.  

 Iniciou-se junto a essa lógica de melhoramento das técnicas agrárias o que ficou 

conhecida, na baixa idade media inglesa, como a política de cercamento. Tal política 

consistiu-se na privatização de terras que antes estavam ligadas ao direito comunal e 

consuetudinário inglês. A primeira onda de cercamento data do século XVI e caracteriza-se 

pela violência com que os camponeses foram expropriados de suas terras. No século XVIII, o 

cercamento ganhou contorno políticos e tornou-se legal através de leis parlamentares que 

favoreciam os grandes proprietários. Isto ficou conhecido como cercamento parlamentar. 

(WOOD, 2001).   

 Essa combinação entre o improvement e a política de cercamentos, segundo a 

autora, foram basilares pra uma nova compreensão da setor agrícola. Uma compreensão 

técnica pautada nas ciências nascentes e no direito natural moderno. Segundo Wood (2001) 

nomes proeminentes da ciência como Isaac Newton, Robert Boyle, Jonh Locke ajudaram a 

compor o novo corpus bibliográfico da época. 

 A este último couberam as mudanças na concepção do direito natural à terra. 

Segundo Wood (2001), no capítulo 5 de seu “Segundo tratado sobre o governo”, Locke 

dedica-se a explicar que a função natural da terra é ser lucrativa e produtiva e que, por esse 

motivo, a propriedade privada, fundamento do trabalho moderno para o parlamento inglês, 

deve suplantar a noção de posse comum. (WOOD, 2001). 

  O que diferie radicalmente o capitalismo agrícola do capitalismo industrial 

analisado por Marx e Weber é o trabalho assalariado. Mesmo dentro dessa nova lógica ainda 

imperavam regimes diverso como servidão, produção para subexistência ou mesmo o 

comércio em pequenos mercados locais. 

 

1.1.2 Sangue e excremento por todos os poros: a violenta origem do capitalismo em Karl 

Marx.    

 

 A origem do capitalismo em Marx segue os passos do capitalismo agrário, mas é 

oriunda da noção de “acumulação primitiva”. Ela é o ponto de partida da acumulação 
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capitalista. Para Marx (2013), duas são as possibilidades de análise desse conceito. Ela é 

ideologicamente difundido como um tipo de mito fundante equivalente a queda dos homens 

pelo pecado original de Adão e Eva descrito na bíblia. Refere-se a um momento originário em 

que uma elite inteligente e trabalhadora acumulou parcimoniosamente certa quantidade de 

riqueza opondo-se aqueles que apenas queriam desfrutar da vida sem esforço  algum e agora 

têm que vender sua força de trabalho, pois esta é o que resta a eles.  

 
Deu-se, assim, que os primeiros acumularam riquezas e os últimos acabaram sem ter 

nada para vender, a não ser sua própria pele. E desse pecado original datam a 

pobreza da grande massa, que ainda hoje, apesar de todo seu trabalho, continua a 

não possuir nada para vender a não ser a si mesma, e a riqueza dos poucos, que 

cresce continuamente, embora há muito tenham deixado de trabalhar. (MARX, 2013 

p. 785 ) 

     

   A outra maneira consiste no trabalho de Marx (2013) que é o de destruição desse 

mito. Para ele a acumulação de riqueza por uma determinada elite deu-se a partir da 

expropriação violenta dos camponeses, tráfico de escravos e a pilhagem brutal das colônias 

em dado momento da expansão marítima europeia. Ou seja, os fatores extraeconomicos, 

principalmente ligados ao colonialismo, estão na base do nascimento do Capitalismo 

enquanto sistema econômico. 

 
Na história real como se sabe, o papel principal é desempenhado pela conquista a 

subjugação, o assassínio para roubar, em suma, a violência. Já na economia política, 

tão branda, imperou sempre o idílio. Direito e “trabalho”, foram, dessa forma, desde 

tempos imemoriais, os únicos meios de enriquecimento, excetuando-se sempre, é 

claro, “este ano”. Na realidade, os métodos de acumulação primitiva pode ser 

qualquer coisa menos idílicos. (MARX, 2013 p. 786) 

   

 Marx (2013) explica que todo esse processo violento de expropriação que funda o 

Capitalismo é, na verdade, o fenômeno da separação entre trabalhadores e meios de produção. 

Não se trata de uma elite que, a partir de seus esforços, acumulou riquezas suficientes para 

que essas se transformassem em capital. Mas, de um processo violento e brutal que 

desapropriou as massas europeias feudais de sua relação servil com a terra criando um 

exército de pessoas cujo único bem era sua força de trabalho. 

 O capitalismo industrial pressupõe a separação do trabalhador das condições 

objetivas de seu trabalho. Para se sustentar as relações capitalistas não só precisam produzir 

essa separação, mas reproduzi-la em escala industrial. Essa lógica é puramente 

retroalimentativa, pois ela transforma o Capital no único meio de produção possível, porém 

retém este nas mãos de uns poucos criando massas dispostas a vender sua força de trabalho 

em troca de salários. O processo da “acumulação primitiva” é, portanto, o processo de criação 
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de um exército de trabalhadores, antes produtores diretos de sua subexistência, em 

assalariados.  

 É por esse motivo que, no pensamento marxista, a estrutura econômica da 

sociedade capitalista é oriunda do fim da estrutura econômica da baixa idade media.  

 

Na história da acumulação primitiva, o que faz época são todos os 

revolucionamentos que servem de alavanca à classe capitalista em formação, mas, 

acima de tudo, os momentos em que grandes massas humanas são despojadas súbita 

e violentamente de seus meios de subsistência e lançadas no mercado de trabalho 

como proletários absolutamente livres. A expropriação da terra que antes pertencia 

ao produtor rural, ao camponês, constitui a base de todo o processo. Sua história 

assume tonalidades distintas nos diversos países e percorre as várias fases em 

sucessão diversa e em diferentes épocas históricas. (MARX, 2013 p. 787) 

   

 Marx (2013) assim como Wood (2001) vê no final da baixa idade media inglesa o 

epicentro do violento processo de expropriação dos camponeses. Já no final do século XV e 

inicio do XVI a Inglaterra contava com uma massa de proletariados gigantesca. Camponeses 

que tiveram suas terras expropriadas e foram obrigados a vender sua força de trabalho. O 

autor lista, pelo menos, três eventos decisivos para a história do processo da expropriação de 

terras camponesas na Inglaterra. 

 A Reforma Protestante foi um importante fator no processo de expropriação das 

chamadas terras comunais. 

 
Na época da Reforma, a Igreja católica era a proprietária feudal de grande parte do 

solo inglês. A supressão dos monastérios etc. lançou seus moradores no proletariado. 

Os próprios bens eclesiásticos foram, em grande parte, presenteados aos rapaces 

favoritos do rei ou vendidos por um preço irrisório a especuladores, sejam 

arrendatários ou habitantes urbanos, que expulsaram em massa os antigos vassalos 

hereditários e açambarcaram suas propriedades. A propriedade, garantida por lei aos 

camponeses empobrecidos, de uma parte dos dízimos da Igreja foi tacitamente 

confiscada. (MARX, 2013, p.793) 

 

 Outro evento histórico identificado por Marx (2013) como fundamental ao 

processo de expropriação foi a Revolução Gloriosa que derrubou o rei James II e o substitui 

por Guilherme III de Orange dando inicio, na Inglaterra, a monarquia constitucional. Com 

esta a tomada das terras do estado por capital privado é feita em larga escala através de uma 

política de favorecimento implementada pela nova gerencial do estado.  

 
 A forma parlamentar de roubo é a do Bills for Inclosures of Commons ( Leis para o 

cercamento da terra comunal), decretos de expropriação do povo, isto é, decretos 

mediante os quais os proprietários fundiários se presenteiam a si mesmos, como 

propriedades privadas, com as terras do povo ( MARX, 2013, p. 796) 
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 Os eventos até aqui mencionados culminaram no último momento listado pelo 

autor: clearing of estates (clareamento de propriedades de terras). Trata-se de não somente 

privar o camponês de uma terra cultivável, mas de subtrair deste a possibilidade de moradia. 

Marx (2013) define como um processo que varre os homens de suas terras. Uma vez que já 

não havias terras comunais agricultáveis restou a expropriação das terras que tinham como 

finalidade a moradia. 

 Tal prática espalhou-se por tudo o que conhecemos hoje como Reino Unido 

provocando violentos embates entre soldados ingleses e os nativos das regiões da Galícia, 

Irlanda e Escócia.  Marx (2013, p. 802) retrata a violência dessas ações a mando da duquesa 

de Sutherland 

 
De 1814 até 1820, esses 15 mil habitantes, aproximadamente 3 mil famílias, foram 

sistematicamente expulsos e exterminados. Todos os seus vilarejos foram destruídos 

e incendiados; todos os seus campos transformados em pastagens. Soldados 

britânicos foram incumbidos da execução dessa tarefa e entraram em choque com os 

nativos (...).  No ano de 1825, os 15 mil gaélicos já haviam sido substituídos por 131 

mil ovelhas. A parte dos aborígenes jogada na orla marítima procurou viver da 

pesca. Tornaram-se anfíbios, como dizia um escritor ingles, metade sobre a terra, 

metade sobre a água, e, no fim das contas, apenas metade em ambas.  

 

Em resumo, a apropriação dos bens antes pertencente à igreja católica, a 

apropriação de terras do estado mediadas pelo próprio estado, a transformação das terras 

comuns e das habitáveis em pastos e terras para especulação compuseram o processo de 

transformação da agricultura medieval em uma agricultura capitalista. Esta se caracteriza pela 

incorporação do solo ao capital e pela criação, para a indústria nascente, de uma oferta de 

proletariados sem precedente na história europeia. 

Expulsos de suas terras após os violentos processos de expropriação o novo 

proletariado viu-se, para Marx (2013), obrigado a submeter-se a condições de trabalho 

inóspitas e hostis baseadas nas novas leis capitalistas nascentes. Leis essas que beneficiavam, 

para o autor, os donos dos meios de produção uma vez que eram originadas diretamente da 

parceria entre Estado e burguesia. 

Marx (2013) identifica nesse processo um ciclo vicioso de produção de um 

mercado consumidor interno. Pois, o novo trabalhador assalariado, expropriado de sua relação 

de subsistência com a terra, precisa usar seu salário para ter acesso aquilo que ele 

anteriormente produzia. A transformação agrária produziu as bases do mercado interno do 

capital industrial. 
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O processo que se segue ao aquecimento do mercado interno é a 

mercadologização da terra e a expansão do mercado. A descoberta de novas terras e o início 

do período colonialista. Para Marx (2013), todos esses fenômenos logo levaram as nações 

europeias a uma guerra comercial. O Estado aparece como fundamental, pois passa a ser dele 

o lugar privilegiado do uso da violência. Como afirma Marx (2013, p. 821) “A violência é a 

parteira de toda sociedade velha que esta prenhe de uma sociedade nova. Ela mesma é uma 

potência econômica”. 

 A violência legalizada da colonização europeia produziu um sistema econômico 

baseado no endividamento das colônias. Nasce, assim, um tipo de protecionismo comercial 

que limitava os negócios da colônia à sede ou a parceiros, e uma lógica tributária sem 

precedentes na história europeia.  

 Diante dessa lógica econômica, a da dívida pública, logo surgiu um sistema 

internacional de crédito que complementou o capitalismo industrial nascente criando um ciclo 

vicioso de endividamento. Todos esses acontecimentos históricos, segundo Marx (2013), 

impulsionaram a transição da manufatura para a industrial produzindo finalmente o 

capitalismo industrial que nasce, para Marx (2013, p. 830), “escorrendo sangue e lama por 

todos os poros, da cabeça aos pés”.  

 

1.1.3 O ascetismo cristão encontra o capitalismo: as origens da empresa racional capitalista 

segundo Max Weber. 

     

 Essa análise histórica da origem do capitalismo é o ponto de divergência que nos 

interessa aqui. Em Marx, nos ponta Grespan (2015), o capitalismo está intimamente ligado à 

noção de lucro que visa acumulação que, por sua vez, será revestida em capital em um 

processo cíclico. Tudo isso é possível a partir do trabalhador assalariado alienado que, apesar 

de produzir a mercadoria, precisa valer-se de seu diminuto salário para ter acesso ao objeto 

produzido por ele.   

 Voltemos ao capitalismo dito agrário de Wood (2001). Ele é mesmo capitalista? 

Ou o termo capitalismo é usado por ela de maneira indiscriminada? No capitulo 24 do 

primeiro volume de o Capital, que serviu, até aqui, de fonte para esses escritos, Marx (2013) 

dedica-se a esboçar suas ideias sobre a origem do capitalismo, mas nunca usa a expressão 

capitalismo agrário.  
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 Algumas lógicas que sustentam a dinâmica capitalista industrial já estão 

presentes, como referido, em várias outras formas econômicas ao longo da historia. A 

especificidade do mercado no capitalismo industrial está na exploração do trabalho 

assalariado (GRESPAN, 2015). 

 Desta forma voltamos à questão. É possível usar a expressão capitalismo para 

referir-se as formas não industriais? Em Marx (2013), por exemplo, as mudanças na 

agricultura e a violência colonizadora são elementos que impulsionam o nascimento do 

capitalismo. A violência é, segundo os escritos de Marx, o principal fator na transição entre as 

economias pré-capitalistas e o capitalismo industrial. No entanto, lembremos que, mesmo 

para este autor, só podemos falar em capitalismo a partir da relação lucro e salário. 

 Esta ideia não contrasta com a definição que demos no inicio deste capitulo? A 

resposta é: sim e não. Sim, pois o capitalismo é necessariamente violento para Marx. Não, na 

medida em que aquela definição é visivelmente um misto entre as ideias de Marx e Weber, 

com algum privilégio ao pensamento deste último. Vamos, então, a este pensamento.    

  Weber (2001; 2006) parece sempre adjetivar o substantivo “capitalismo”. A 

expressão “o Capitalismo” é pouco recorrente entre suas ideias. O termo capitalismo parece se 

apresentar, para o autor, muito mais como a prática de um mercado racional pelas empresas 

capitalistas do que um processo evolutivo de mudanças históricas que culminaram em uma 

forma singular de exploração do trabalho assalariado.  

 Segundo Lowy (2014, p.19) Weber usa o termo capitalismo imperialista “para 

descrever formas de capital baseadas na violência que não são apenas vestígios do passado. 

Trata-se de interesses capitalistas cujas chances de lucro dependem da exploração direta da 

violência política coercitiva, de tendências expansivas”. 

O capitalismo imperialista  

 
em especial na forma de capitalismo de pilhagem colonial, baseado na violência 

direta e no trabalho forçado, produz lucros muito superiores a troca pacífica de bens. 

Daí a predominância dos interesses capitalistas imperialistas sobre os pacíficos, 

associados ao livre-câmbio. Portanto, o imperialismo não é uma “etapa” do 

capitalismo – a ultima segundo o famoso panfleto de Lenin – mas uma política 

imposta por setores específicos do capital. Weber afirma que o fenômeno “existiu 

desde sempre e por toda parte”, mas reconhece que um nível superior nas suas 

formas “especificamente modernas” de organização dos empreendimentos privados 

ou públicos. (LOWY, 2014, p.20). 
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Em Weber (2001; 2006), portanto, parece tratar-se menos de um processo 

evolutivo do capitalismo e mais de faces que coexistem sob determinadas contingências. 

Desta forma, a origem do capitalismo para esse autor esta ligada a pelo menos seis 

precondições. 

 Em primeiro lugar, à apropriação dos meios de produção. Em segundo, à busca 

por um tipo de liberdade de mercado fora das restrições irracionais à circulação como, por 

exemplo, as variações dos impostos, de um feudo para outro, baseadas na vontade dos 

senhores feudais. Em terceiro, à técnica racional do cálculo da produção. Um tipo de direito 

racional baseado no cálculo que possa legalizar a técnica. Em quinto lugar, ao trabalho livre e 

assalariado com pessoas que mesmo livres se veem obrigadas a vender sua força de trabalho 

e, por fim, a comercialização da economia, ou seja, a riqueza tem que ser posta em fluxo, 

trocada ou vendida no livre mercado. (WEBER, 2006). 

 É com base nessas precondições de existência que Weber (2001, p. 10) define 

minimamente capitalismo afirmando que “Chamaremos de ação econômica ‘capitalista’ 

aquela que se basear na expectativa de lucro através da utilização das oportunidades de troca, 

isto é, nas possibilidades (formalmente) pacíficas de lucro.”.      

É visível a ênfase, da por Weber (2006), na ascensão de determinada forma de 

racionalidade como ponto de partida para o capitalismo e é sobre ela que nos deteremos. Vale 

ressaltar, porém que, em sua mais celebre análise, Weber (2001) foca-se na relação entre a 

Ética do protestantismo calvinista e o espírito que fundamenta o capitalismo. O que nos 

interessa, entretanto, não são os detalhes de sua sociologia da religião, mas a relação entre a 

racionalidade especifica que constitui, segundo sua analise, o espírito do capitalista. 

Weber (2006) aponta que, para uma sociedade ser definida como capitalista é 

necessário que uma ampla cobertura geral das necessidades da vida social tenham uma 

orientação capitalista. O que o leva a dizer que 

 
Embora encontremos capitalismo em diversas formas em todos os períodos da 

história, a cobertura nas necessidades cotidianas por meios capitalistas é peculiar 

apenas no ocidente, e ali, também, isso é a realidade normal apenas desde a segunda 

metade do século XIX. As antecipações capitalistas encontradas em séculos 

anteriores não passam de precursores e é possível tentar eliminar os poucos casos de 

empresas capitalistas do século XVI sem que o quadro geral sofra mudanças radicais 

(WEBER, 2006,  p. 15). 

    

   É necessário, portanto, certa convergência da organização socioeconômica de 

uma época para que se possa pensar no capitalismo moderno e a essa convergência Weber 

(2001) chamou de espírito. O espírito é, em suma, segundo Boltanski e Chiapello (2009) a 
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ideologia, compartilhada pela sociedade capitalista, que justifica o engajamento no 

capitalismo.  

Nas palavras de Weber (2001, p. 31) 

 
Se puder ser encontrado algum objeto ao qual este termo possa ser aplicado com 

algum significado compreensível, ele apenas poderá ser uma individualidade 

histórica, isto é, um complexo de elementos associados na realidade histórica, que 

unimos em um todo conceitual do ponto de vista de um significado cultural.  

 

 Podemos traduzir essa tal individualidade histórica como sendo as motivações 

éticas que inspiram os capitalistas e justificam suas ações favoráveis a prática da acumulação. 

É, em outras palavras, um éthos coletivo que dirige e organiza as práticas de acumulação de 

capital e de exploração do trabalho assalariado (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009). Esse 

éthos, porém não poderia existir sem que o espírito do capitalismo adentrasse as já conhecidas 

instituições de governo da vida como, por exemplo, o direito, a administração pública, a 

ciência e a religião.   

 Para Weber (2001) tudo na racionalidade capitalista é colocado em termos de 

balança comercial. Desde a origem da “Empresa” até suas decisões mais complexas são 

baseados na lógica do cálculo. Existe, para ele, uma dependência direta da ciência e da técnica 

para que se efetue o cálculo racional. E essa dependência é uma co-dependência, pois o 

desenvolvimento da ciência é encorajado pelo desenvolvimento da economia.  

 Quanto ao direito e à administração nos diz Weber (2001, p. 15) 

 
Entre os fatores de importância incontestável, encontram-se as estruturas racionais 

do direito e da administração. Isto porque o moderno capitalismo racional baseia-se, 

não so nos meios técnicos de produção, como num determinado sistema legal e 

numa administração orientada por regras formais. Sem esta, seriam viáveis o 

capitalismo mercantil aventuroso e especulativo, e ainda toda espécie de capitalismo 

politicamente determinados, mas não o seria possível empresa racional alguma sob 

iniciativa particular, com capital fixo e baseada num cálculo seguro. 

        

Weber (2001), portanto, delineia a origem do capitalismo industrial em relação a 

um tipo de racionalidade especifica que surge a partir do século XVI sob influência direta da 

reforma protestante europeia. Dois elementos são interessantes para  nós sobre a relação entre 

capitalismo moderno e ética protestante. A concepção de vocação e a de afinidade eletiva.  

Segundo Weber (2001), a vocação, no sentido que a reforma protestante atribui a 

ela, está no centro da mudança de racionalidade do pensamento europeu. A reforma trás 

consigo um elemento só antes visto na antiguidade helenística: a supervalorização do trabalho 

secular aos olhos do pensamento religioso.  
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É lugar comum na historia a proposição de que na Idade Medida a divisão de 

classes entre clero, nobreza e plebe relegou o trabalho profissional ao lugar de uma atividade 

desprezível aos olhos do topo da pirâmide socioetária. O entendimento do trabalho como um 

chamado divino, que aparece primeiro no pensamento reformista de Martin Lutero, é 

desenvolvido principalmente por João Calvino. Outros movimentos reformistas como o 

pietismo, o metodismo, igreja batista também têm a noção de vocação como importante para 

o desenvolvimento de sua racionalidade capitalista. (WEBER, 2001). 

Seguindo essa ideia, Weber (2001, p. 54) escreve que “o efeito da reforma, como 

tal, em contraste com a concepção católica, foi aumentar a ênfase moral e o prêmio religioso 

para o trabalho secular profissional”.  Essa, como já expressa, parece ser uma característica 

geral da reforma.  

A reforma tira de dentro monastério o “ascetismo” cristão e lança-o na vida 

cotidiana produzindo um estado de vigília constante de condutas entre aqueles que 

professavam a fé reformada; mesmo para o calvinismo com seu princípio de eletividade da 

graça, ou seja, os salvos já foram eleitos antes de seu nascimento. Este estado de vigília 

constante de comportamento era fundamental, pois o eleito tinha que está a altura da graça a 

ele concedida.  

O ascetismo cristão, ao encontrar o mercado, parece criar as bases da 

racionalidade capitalista. 

 
Pois, quando o ascetismo foi levado para fora dos mosteiros e transferido para a vida 

profissional, passando a influenciar a moralidade secular, fê-lo contribuindo 

poderosamente para a formação da moderna ordem econômica e técnica ligada a 

produção em série através de máquina, que atualmente determina de maneira 

violenta o estilo de vida de todo individuo nascido nesse sistema, e não apensa 

daqueles diretamente atingidos pela aquisição econômica, e, quem sabe, o 

determinará até que a última tonelada de combustível tiver sido gasta.  (WEBER, 

2001, p. 118) 

 

  Mas, Weber (2001, p. 59) é atencioso quanto aos perigos de uma correlação direta 

e causal entre a “ascese” cristã e a conduta capitalista moderna. Segundo ele 

 
Por outro lado, contudo, não se pode sequer aceitar uma tese tola ou doutrinária 

segundo o qual o “espírito do capitalismo” (sempre no sentido provisório que aqui 

usamos) somente teria surgido como consequência de determinadas influências da 

reforma, ou que, o Capitalismo, como sistema econômico, seria um produto da 

reforma. Já o fato de algumas formas importantes de sistema comercial capitalistas 

serem notoriamente anteriores a Reforma, seria bastante para sustar a essa 

argumentação.    
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  O que é proposto, então, é a existência de um tipo de afinidade eletiva 

[Wahlverwandtschaft] entre a reforma protestante e o espírito do capitalismo. Existem, 

portanto, elementos análogos, por assim dizer, convergentes entre a “ascese” cristã reformada 

e a economia racional do capitalismo industrial, entre a valorização do trabalho enquanto 

chamado divino e a disciplina burguesa, entre o uso utilitário da riqueza e a busca racional do 

lucro. (LOWY, 2014). 

 Afinidade eletiva [Wahlverwandtschaft] pode ser entendida como as formas pelas 

quais os aspectos culturais, religiosos, intelectuais, políticos, econômicos, o estilo de vida e os 

interesses de um grupo social, a partir de uma escolha ativa, convergem e se influenciam 

mutuamente segundo suas semelhanças íntimas, suas afinidades ou seus sentidos.  

 É desta maneira, através de um sistema retroalimentativo de influências, que Max 

Weber parece sistematizar suas noções sobre a origem do capitalismo industrial. Ela é 

multifatorial e fortemente influenciada pelas mudanças econômicas e culturais ocorridas no 

final da Idade Media europeia com forte ênfase na Reforma Protestante.   

 

1.2 O capitalismo tardio segundo a Escola de Frankfurt. 

 

 No século XX, as estruturas do capitalismo industrial analisadas por Marx e 

Weber passaram por significativos processos de transformação. Não significa dizer, com isso, 

que as críticas desses autores tornaram-se obsoletas, mas as mutações sofridas pelo capital ao 

longo de seu desenvolvimento histórico evocou a necessidade de uma revisão da própria 

crítica. Uma revisão que acompanhasse o que segundo Rugitsky (2013) tornou-se o centro do 

debate sobre o capitalismo na primeira metade do século passado: a relação entre o colapso do 

capitalismo e suas novas dinâmicas.  

“Em um período marcado pelo acirramento das disputas imperialistas, por uma 

guerra mundial e por uma revolução socialista, as questões sobre a dinâmica do capitalismo 

adquiriram urgência histórica” (RUGITSKY, 2013 p. 57).  Diante desses eventos existiram 

pelo menos três posições sobre os rumos do capitalismo no século XX. 

Argumentava-se que as transformações pelas quais passavam o capitalismo 

acabariam por estabilizar na forma de uma estrutura de social-democracia o que de fato 

aconteceu durante a década de 1920 na Alemanha. O capitalismo ganharia, assim, certo 

contornos socialistas. Por outro lado, dizia-se que o capitalismo estava cada vez mais perto de 
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seu colapso final diante de suas sucessivas crises. Essa era a ideia sustentada pelos partidos 

comunistas na Europa Ocidental. 

A terceira via, e a ela queremos nos dedicar, consiste na renovação das críticas as 

novas conformações do Capitalismo empreendidas pela Escola de Frankfurt no final da 

primeira metade do século XX. Renovação essa que ajudou a radiografar o novo desenho que 

assumia o capitalismo naquele período: o capitalismo administrado.    

A Escola de Frankfurt foi fundada em 1923 sob o titulo de Instituto de Pesquisa 

Social e agregava os mais variados pensadores alemães da época. Em 1937, com a publicação 

do texto “Teoria Tradicional e Teoria Crítica”, de Max Horkheimer, então diretor do instituto, 

o Instituto ganhou seu estatuto teórico mais acabado, até aquele momento. No texto, 

Horkheimer (1991) aponta as radicais diferenças existentes entre a teoria proposta por ele e o 

método cartesiano clássico, em específico, quando aplicado às ciências sociais.  

Segundo Jay (2008, p. 83), “no cerne da teoria crítica havia uma aversão a 

sistemas filosóficos fechados.” Essa foi uma das características que permitiu ao Instituto uma 

maior amplitude e alcance da crítica. Como sugere Assoun (1991),várias disciplinas se 

destacara dentro da produção intelectual dos autores que compunham este grupo. Podemos 

citar rapidamente: Filosofia, Sociologia, Antropologia, Economia, Historia, Psicologia e 

Psicanálise. 

 

1.2.1 O “Capitalismo de Estado”: ou sobre quando o Estado se torna o maior dos capitalistas. 

 

O conceito “Capitalismo de Estado”4 foi cunhado por Friedrich Pollock em 1941 

em um artigo, sem tradução para o português, chamado “State capitalism: Its Possibilities and 

limatations”. Segundo Rugitksy (2013) o tema central abordado por Pollock nesse texto, 

considerado marco de sua produção intelectual, é o seguinte questionamento: E se o estado 

fosse o maior de todos os capitalistas? 

 

 

                                                           
4 Existe, dentro da Escola de Frankfurt, uma enorme controvérsia quanto ao Capitalismo de Estado. Em resposta 

esse conceito Franz Neumann escreve a obra Behemoth onde, segundo Rodriguez e Rugitsky (2013), dedica-se a 

uma ferrenha crítica sobre as limitações jurídicas do conceito.  Os mesmos autores, e isso se evidencia nos 

prefácios de “A dialética do Esclarecimento”, acentuam que anos depois Adorno e Horkheimer tomaram este 

conceito como base para pensar suas crítica ao capitalismo tardio. Por esse motivo optamos por analisar este 

conceito e não o de Behemoth.  



38 
 

 
 

Essa pergunta não se deu ao acaso. Os diagnósticos marxistas e neomarxistas 

formulados sobre o colapso do capitalismo ironicamente colapsaram diante do poder de 

reestruturação deste frente a maior crise sofrida por ele até então: o crash da bolsa de valores 

de 1929.  

Para além das análises convencionais sobre o crash de 29, Pollock (1982) aponta 

as transformações estruturais do capitalismo que colocam em xeque o referencial que se tinha 

sobre a noção de mercado. A grande mudança apontada pelo autor é o gradativo deslocamento 

de poder político do mercado para as grandes empresas. Três consequências podem ser 

extraídas desse deslocamento. Em primeiro lugar as grandes empresas assumem o lugar do 

mercado determinando os caminhos da economia em uma dinâmica imperialista. 

(RUGITSKY, 2013). 

Segundo, em caso de falência, essas grandes unidades produtivas causam enormes 

prejuízos para a sociedade e o Estado injeta capital para evitar danos maiores, porém os lucros 

obtidos dessa sobrevida emprestada por ações estatais continuam sendo privativo das 

empresas. Por fim, a relação entre empresariado e as políticas nacionais (aqui me refiro aos 

poderes que constituem uma democracia: Executivo, Legislativo e Judiciário) tornam-se 

estreitas e o Estado passa a garantir a existência dessas empresas bem como legislar em suas 

causas. (RUGITSKY, 2013). 

Se, para Pollock (1982), essas são as causas das crises capitalistas as 

consequências também estariam, de antemão, demarcadas. Falamos de um estreitamento dos 

laços entre o capitalismo e o Estado sugerindo (ainda nunca plenamente efetivado) um tipo de 

capitalismo com ampla participação estatal. 

Para exemplificar historicamente esse conceito, Pollock (1982) tomou por base a 

teoria econômica do Jonh Maynard Keynes e a prática econômica implementada pelo governo 

do presidente norte americano Franklin Delano Roosevelt. Tal prática, conhecida como New 

Deal, consiste em  

 
uma intensa atividade reformista, inaugurada nos febris cem dias que se seguem à 

sua chegada ao poder: reformas bancárias aumentando o controle federal, impondo a 

separação entre bancos de depósitos e de negócios, concedendo novas garantias aos 

depositantes e reforçando o papel de banqueiro do Estado; reformas na Bolsa de 

Valores fiscalizando as transações de bens móveis; “reabastecimento do tanque” em 

matéria monetária e financeira, através da injeção de capitais frescos no circuito 

econômico, flexibilizando as condições de criação monetária e criação de grandes 

projetos amplamente financiados por empréstimos. Flutuação do dólar, através da 

suspensão das transações sobre o ouro, depois depreciação do dólar através de uma 

política de compra de ouro em cotações crescentes. (GAZIER, 2010, p. 42).   
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Essa intensa participação do Estado agindo como banqueiro ou como capitalista 

maior foi teorizada três anos após a aplicação do New Deal por Keynes em sua obra “Teoria 

Geral do emprego, do juro e da moeda”. Para o keynesianismo o Estado tem que ajudar a 

regular a economia de modo a intervir nos pontos onde o mercado falhar em sua 

autorregulação. Em linhas gerais, trata-se de uma teoria de que o estado deve prover o 

emprego e gerenciar o desemprego. (GAZIER, 2010). 

Esses exemplos históricos concretos levaram Pollock (1982) a propor a hipótese 

de que é possível uma planificação econômica dentro do próprio capitalismo e nisso 

consistiria a base desse novo modelo. Cinco seriam as características dessa prática hipotética 

de organização do capitalismo.   

Em primeiro lugar, o mercado não mais seria o ordenador da produção e da 

distribuição sendo substituído pelos controles diretos do Estado. Em segundo, os preços 

seriam administrados em função de planos econômicos e não estariam sujeitos a livre 

flutuação mercadológica. Em terceiro, o lucro também estaria subordinado a tais planos 

econômicos, porém se manteria ligado ao setor privado. Em quarto, as ações seriam 

racionalizadas e baseadas em técnicas científicas. Por fim, haveria uma sobreposição da 

política à economia. (RUGISTSKY, 2013). 

As semelhanças de características com a URSS, a Alemanha nazista e os EUA do 

New Deal em absoluto são meras coincidências, pois o “Capitalismo de Estado” representa o 

ápice de uma reorganização do Capital que passa a ser conscientemente gerenciado de 

maneira estatal, mas que não representa uma alternativa ao modo de produção capitalista, e 

sim sua revitalização.  

 
Under a totalitarian form of state capitalism, the state is the  power instrument of a 

new ruling group, which has resulted from the merger of the most powerful vested 

interests, the top-ranking personnel in industrial and business management, the 

higher strata of the state bureaucracy (including the military) and the leading figures 

of the victorions party's bureaucracy. Everybody who does not belong to this group 

is a mere object of domination. Under a democratic fonn of state capitalism, the state 

has the same controlling functions but is itself controlled by the people. It is based 

on institutions which prevent the bureaucracy from transforming its administrative 

position into an instrument of power and thus laying the basis for transshaping the 

democratic system into a totalitarian one. (POLLOCK, 1982, p.73)5 

  

                                                           
5 Sob uma forma totalitária de capitalismo de Estado, o Estado é o instrumento de poder de um novo grupo dominante, que 

resultou da fusão dos mais poderosos interesses instalados.  O alto escalão da gestão industrial e empresarial, estratos mais 

elevados do estado burocracia (incluindo militares) e as principais figuras da burocracia  vitoriana do partido. Todo mundo 

que não pertence a este grupo é um mero objeto de dominação. Sob a forma democrática do capitalismo de Estado, o Estado 

tem as mesmas funções de controle, mas é por sua vez controlada pelo povo. Baseia-se em instituições que impedem a 

burocracia de transformar a sua posição administrativa em um instrumento de poder e, portanto, a base para o sistema 

democrático extravasar em um totalitário. (Tradução nossa) 
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Uma vez que toma por base as regras econômicas implementadas pela URSS, o 

que marca a diferença, portanto, entre uma gestão nazifacista, uma social-democrata e uma 

capitalista de Estado é a classe social que detém o poder político. Vale ressaltar que o próprio 

autor não trata suas hipóteses como uma prática política e econômica efetivada, mas sim 

como traços elementares de reestruturação do capitalismo que podem ser identificados em 

diversos governos na Europa e nas Américas desde a primeira guerra mundial.  

 
Whether such a thing as state capitalism exists or can exist is open to serious doubt. 

It refers here to a model that can be constructed from elements long visible in 

Europe and, to a certain degree, even in America. Social and economic 

developments in Europe since the end of the first world war are interpreted as 

transitional processes transforming private capitalism into state capitalism. ( 

POLLOCK, 1982 p. 71)6 

        

Dessas formulações hipotéticas, sobre o “Capitalismo de Estado”, podemos 

extrair minimamente, segundo Rugistsky (2013), que a partir do século XX houve uma 

politização do quadro institucional do Capitalismo. Isso implica no surgimento de novas 

formas de exploração e dominação da vida para além das velhas modalidades puramente 

econômicas encontradas no capitalismo industrial.  

Tomando essa transição como referência, se fez necessário um deslocamento de 

um, por assim dizer, foco da crítica. Se em uma perspectiva crítica nascente, aqui me refiro 

diretamente ao pensamento marxista padrão, essa deveria fundamentar-se na dinâmica de uma 

economia política que enfatizava as questões econômicas do capitalismo. O século XX mostra 

uma nova exigência. As formulações políticas tornam-se centro da atenção da crítica. Trata-

se, pois de analisar as novas formas de exploração e dominação no que Adorno e Horkheimer 

(1985) denominaram de mundo administrado. 

 

1.2.2 A Indústria Cultural como fundamento do capitalismo tardio no mundo administrado. 

 

  As investigações de Adorno e Horkheimer (1985) sobre a Indústria Cultural 

tomam como ponto de partida a noção de Capitalismo de Estado de Pollock (1982), porém, 

segundo este último, apenas duas formas dessa “modalidade” de capitalismo são concebíveis. 

Ou trata-se de uma forma democrática, como é possível ver no New Deal, norte-americano, 

ou de uma forma totalitária (observável no nazifacismo alemão e italiano). 

                                                           
6 Se uma coisa como capitalismo de Estado existe ou pode existir esta sujeito a sérias dúvidas. O que esta referido aqui é um 

modelo que pode ser construído a partir de elementos a existentes na Europa e, até, em um certo grau,  nos Estados Unidos. O 

desenvolvimento social e econômico na Europa desde o fim da primeira guerra mundial é interpretado como um processo de 

transição e de transformação do capitalismo privado em capitalismo de Estado. (Tradução nossa). 
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Após a segunda guerra, porém a noção de “capitalismo de Estado” oferecida por 

Pollock tornou-se insuficiente para abarcar a nova geopolítica da economia global. O caráter 

do Estado como agente de planejamento se manteve, por outro lado esse planejamento tornou-

se mais sofisticado a partir da inserção do capitalismo no campo dos bens culturais. A 

administração política e econômica do mundo, para Adorno e Horkheimer (1985), encontra na 

indústria cultural seu grande acólito.  

Segundo Gatti (2013) Adorno e Horkheimer (1985), em sua Dialética do 

Esclarecimento, dedicaram-se a investigar formas de dominação social e controle enxergando 

formas de totalitarismo existentes dentro da democracia.  Diferente do que é descrito por 

Pollock (1982) em que o “Capitalismo de Estado” é uma sistematização de traços gerais da 

administração capitalista, mas não uma pratica de governo efetiva.  

Nobre (2008) aponta que Adorno e Horkheimer (1985) identificaram nas formas 

democráticas características totalitárias o que, em ampla medida, contestam as teses de 

Pollock (1982) de que esses modelos são mutuamente excludentes. Apesar de no “prefácio” e 

no “prefácio para edição alemã” os autores dedicarem a “Dialética do Esclarecimento” a 

Pollock quem, segundo eles, encontrou as primeiras pistas sobre o modelo capitalista do 

começo do século XX, ao longo do texto suas teses são contestadas.  

A própria expressão “capitalismo de Estado” é substituída por “capitalismo 

tardio” ou “sociedade industrial”. É verdade, porém, que não há uma explicação no texto 

sobre o significa explicito desses dois conceitos. Estes são melhores sistematizados por 

Adorno (1994b) em uma conferência em Frankfurt, em 1968, para o 16° congresso de 

sociólogos alemães, denominada “Capitalismo tardio ou Sociedade industrial”. 

Segundo Adorno (1994b) devemos entender por capitalismo tardio ou sociedade 

industrial, uma sociedade em que o modo de produção industrial tornou-se o modelo padrão 

das relações que extrapolam as relações de produção. 

 
Por toda parte e para além de todas as fronteiras dos sistemas políticos, o trabalho 

industrial tornou-se o modelo de sociedade.  Evolui para uma totalidade, porque 

modos de procedimento que se assemelham ao modo industrial necessariamente se 

expandem, por exigência econômica, também para setores da produção material, 

para a administração, para as esferas de distribuição e para aquela que se denomina 

cultura. (ADORNO, 1994b, p.68) 

 

O elemento aglutinador dessas práticas de administração da vida, identificado por 

Adorno e Horkheimer, é a indústria cultural. Para Matos (2010), a expressão Indústria Cultura 

indica que os bens culturais perdem sua dimensão autônoma se inscrevendo no processo de 
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produção em larga escala comum a dinâmica das grandes indústrias.  Como escreve Freitag 

(1986, p. 72) 

 
A “indústria cultural” é a forma sui generis pela qual a produção artística e cultural é 

organizada no contexto das relações capitalistas de produção, lançada no mercado e 

por este consumida.  Numa sociedade em que todas as relações sociais são 

mediatizadas pela mercadoria, também a obra de arte, ideias, valores espirituais se 

transforma em mercadoria, relacionando entre si artistas, pensadores, moralistas 

através do valor de troca do produto. Este deixa de ter o caráter único, singular, 

deixa de ser a expressão da generalidade, do sofrimento, da angustia de um produtor 

(artista, poeta, escritor) para ser um bem de consumo coletivo, destinado desde 

início a venda, sendo avaliado segundo sua lucratividade ou aceitação de mercado e 

não pelo seu valor estético, filosófico ou literário intrínseco. 

  

Trata-se de uma massificação da cultura que destitui, desta, seu valor cultural. 

Não se trata de uma democratização da cultura, como uma analise apressada pode levar a crer, 

pois sua finalidade é bem específica. Uma confusão comum precisa, então ser diluída aqui 

antes de continuarmos. É comum a utilização do termo cultura de massa para referir-se a 

processo de industrialização da cultura, uma vez que esse processo também passa por suma 

massificação.  

  Adorno (1994a) rejeita essa sinonímia, uma vez que a expressão cultura de massa 

pode denotar um tipo de produção cultural oriunda das massas, uma arte popular.  

 
Em nossos esboços tratava-se do problema da cultura de massas. Abandonamos esse 

última expressão para substituí-la por “indústria cultural”, a fim de excluir, de 

antemão, a interpretação que agrada aos advogados das coisas; estes pretendem, com 

efeito, que se trate de algo como uma cultura surgindo espontaneamente das próprias 

massas, em suma, da forma contemporânea da arte popular. Ora, dessa arte a 

indústria cultura se distingue radicalmente. Ao juntar elementos de há muitos 

correntes, ela atribui-lhes uma nova qualidade. Em todos os seus ramos fazem-se, 

mais ou menos segundo um plano, produtos adaptados ao consumo das massas e, em 

grande medida, determinam esse consumo.  

     

Gatti (2013, p. 77) explica essa citação escrevendo que  

 
Os fenômenos compreendidos sob o conceito de indústria cultural tinham um outro 

significado: não uma cultura que surge de baixo para cima, mas uma outra, imposta 

de cima para baixo, com o intuito de adaptar e integrar as massas a ordem social 

vigente. Em todos os setores da indústria cultural, diz Adorno, fabricavam-se, de 

modo mais ou menos planejado, produtos talhados para o consumo das massas, 

sendo que esse consumo já era determinado em grande medida por esses mesmos 

produtos. 

 

Logo, a Indústria Cultural ocupa uma função administrativa. Não é uma mera 

indústria do entretenimento, ainda que, segundo Adorno e Horkheimer (1985) este seja vital a 

sua existência, e sim de uma forma de gestão da vida que transforma em produto elementos 
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que pertencem a esfera da experiência de existir. Em outras palavras, a Indústria Cultural 

vende modos de experienciar o mundo sob a forma de estilo de vida.    

 
A nova produção cultural tem a função de ocupar o espaço do lazer que resta ao 

operário e ao trabalhador assalariado que depois de um longo dia de trabalho, afim 

de recompor suas forças para voltar ao trabalho no dia seguinte, sem lhe dar trégua 

para pensar sobre a realidade miserável em que vive. A indústria cultural, alem 

disso, cria a ilusão de que a felicidade não precisa ser adiada para o futuro, por já 

estar concretizada no presente [...] ( FREITAG, 1986 p. 71)    

 

 Desta maneira a ideia de felicidade transmitida não pode pertencer a um grau 

complexo de discursividade. Não deve ser passiva de abstração. Pela Indústria Cultural é 

veiculado todo um sistema de estereótipos que deve ser imediatamente compreendido por 

todos. Ela passa a ser a grande fonte de informação do capitalismo tardio. 

 Para Matos (2006, p. 46) 

 
O espírito e a prática da mídia tem sua lei: a da novidade, mas de modo a não 

perturbar hábitos e expectativas, de ser imediatamente legível e compreensível pelo 

maior numero de expectadores e leitores. Evita a complexidade, oferecendo 

produtos a interpretação literal, ou melhor, minimal. Espécie de caça a polissemia 

ela se impõe na demagogia da felicidade – fundamento do sistema midiático de 

comunicação. Portadora de dogmatismo e preconceito, a indústria cultural veicula 

uma servidão que se desconhece a si mesma, pois submete o leitor ou espectador a 

hábitos preestabelecidos reforçando-os.          
  

 Ocorre no capitalismo tardio uma perda da experiência própria e é através desta 

que a vida se torna adminstrável. A esse processo Benjamim (1994) chamou de pobreza de 

experiência. O homem moderno torna-se incapaz de ser afetado por experiências outras que 

não seja as veiculadas e vendidas pelo mercado da cultura. Como aponta Matos (2006, p. 77) 

“A linguagem do mundo totalmente administrado é a da mídia e sua cultura é a indústria 

cultural.”. 

 Torna-se, assim, impossível a elaboração, a escolha de aceitação ou recusa do 

conteúdo midiatizado. “A cultura da sociedade de massa impede o exercício da faculdade de 

julgar, pois este levaria a pensar o mercado, a ciência, a técnica para o homem e não homem 

para a ciência, para a técnica e para o mercado” (MATOS, 2006 p. 80).  

Através da Indústria Cultural, portanto, a administração da vida e das experiências 

do homem extrapolam os limites do corpo e as paredes das fábricas. Limites esses comuns no 

Capitalismo Industrial. A vida torna-se, assim, objeto de administração pelo capitalismo. Os 

modos de viver e existir passam a ser então determinados pela mídia aprisionando os 

consumidores de informação em um processo cíclico que visa a manutenção da ordem 

vigente. 
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Como escrevem Adorno e Horkheimer (1985, p. 122)    

 
A indústria cultural tem a tendência de se transformar num conjunto de proposições 

protocolares e, por isso mesmo, no profeta irrefutável da ordem existente. Ela se 

esgueira com mestria entre os escolhos da informação ostensivamente falsa e da 

verdade manifesta, reproduzindo com fidelidade o fenômeno cuja opacidade 

bloqueia o discernimento e erige em ideal o fenômeno onipresente. 

 

O que está fundamentado diante disto é uma nova concepção de ideologia que nós 

dedicaremos a analisar no capitulo III, por agora apresentamos um esboço geral do conceito 

de Indústria Cultural que mais tarde será aprofundado em sua dimensão ideológica. Cabe, 

então, nos debruçarmos sobre as consequências da administração da vida através do conceito 

de unidimensionalidade do filósofo Herbert Marcuse, para continuar nossa reconstrução dos 

passos do capitalismo no século XX. 

 

1.2.3 A administração política nas sociedades industriais avançadas.    

  

 Para Terra (2003) existe uma significativa diferença temporal nas perspectivas 

críticas de Adorno e Horkheimer e Marcuse. Enquanto os primeiros analisam o nascimento da 

administração política da vida pela Indústria Cultura, o segundo depara-se com um estágio 

avançado dessa administração. Marcuse (2015) usa constantemente a expressão “sociedades 

industriais avançadas” para se referir a sociedades capitalistas do pós grande segunda guerra.  

 Essa diferença temporal não pode ser ignorada. Porém, não é possível ignorar 

também uma certa linha contínua na crítica desses três filósofos. É por essa linha que se guia 

nossas análises. Marcuse (2015) percebeu que a Indústria Cultural – referida em geral por ele 

como a mídia – trabalhando a favor da ordem existente, ajudou a produzir um mundo de 

administração das necessidades. Não qualquer necessidade humana, mas as falsas 

necessidades.  

 Voltemos a Adorno e Horkheimer (1985, p. 115) quando escrevem que  

 
A indústria cultural não cessa de logra a seus consumidores quanto aquilo que esta 

continuamente a lhes prometer. A promissória sobre o prazer, emitida pelo enredo e 

pela encenação, é prorrogada indefinidamente: maldosamente, a promessa a que 

afinal se reduz o espetáculo significa que jamais chegaremos a coisa mesma, que o 

convidado deve se contentar com a leitura do cardápio.     

    

 Para esses filósofos a administração se da nesse jogo em que o regozijar-se com o 

objeto de consumo é sempre adiado para um outro objeto que a inda esta por ser produzido. 

Como se tudo que foi consumido seja apenas o cardápio daquilo que ainda não foi produzido.  
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 Desta maneira, e nesse jogo, tal indústria se torna o elemento mediador central das 

necessidades humanas. Não mais produzindo apenas os objetos de consumo como objetos de 

satisfação, mas produzindo a própria necessidade de consumir. Ainda para Adorno e 

Horkheimer (1985, p. 119) “Quanto mais firmes se tornam as posições da indústria cultural, 

mais sumariamente ela pode proceder com as necessidades dos consumidores, produzindo-as, 

dirigindo-as, disciplinando-as e, inclusive, suspendendo a diversão: nenhuma barreira se eleva 

contra o progresso cultural.”. 

 Segundo Marcuse (2015), essas necessidades produzidas são entendidas como as 

falsas necessidades. Elas são impostas por interesses particulares da dominação, essa não mais 

puramente econômica, com o intuito de gerenciar politicamente a vida. Tais necessidades 

superimpostas bloqueiam a capacidade de politização dos indivíduos nessas sociedades.  

 Aqui o elemento perda da experiência passa a ser acompanhado de perda de 

autonomia política. É nessa derrocada do homem politizado que Marcuse (2015) lança um dos 

principais conceitos de sua filosofia: a noção de “unidimensionalização da vida”. Para ele, 

“Surge assim um padrão de pensamento e comportamento unidimensional, na qual as ideias, 

aspirações e objetivos que, por seu conteúdo, transcendem o universo estabelecido do 

discurso e da ação são ou repelidos ou reduzidos a termos desses universais” (MARCUSE, 

2015 p. 50). 

  A linha de convergência entre os pensamentos desses autores fica mais nítida 

nesse ponto. Tanto para Adorno e Horkheimer (1985), quanto para Marcuse (2015), é a 

Indústria Cultural a inauguradora das novas modalidades de dominação política difundidas 

pela mídia. Podemos constatar isso quando Marcuse (2015, p. 51) escreve que 

 
 O pensamento unidimensional é sistematicamente promovido pelos técnicos da 

política e seus provedores de informação das massas. Seu universo do discurso é 

povoado por hipóteses que se autovalidam e que, incessantemente e 

monopolisticamente repetidas, tornam-se definições ou prescrições hipnóticas.      

 

 Assim, para os três autores, a fase do capitalismo que sucede o capitalismo 

industrial descrito por Marx e Weber é o capitalismo tardio cuja principal característica é a 

administração total da vida em sociedade. “Quando esse ponto é alcançado, a dominação – 

disfarçada de afluência e liberdade – estende-se a todas as esferas da existência pública e 

privada.” (MARCUSE, 2015 p.54). 

 Essa dominação tem o intuito de domesticação da sociedade. A esse processo 

Marcuse (2015) chamou de “fechamento do universo político”. Tal fechamento ocorre pela 

combinação entre dois modos de estados sociais: o de Bem-Estar, comum as sociedades pós-
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segunda guerra, e o Estado de Guerra, comum as sociedades imperialistas do século XIX e 

XX. 

 Para ele, o Estado de Bem-Estar é a principal marca da vida administrada, pois o 

aparato técnico produzido pelos avanços do Capitalismo e a difusão de uma sensação de 

segurança pela mídia tenta anular as contradições políticas internas a essa forma de 

organização social.  

 No entanto, o Estado de Guerra se faz presente em cooperação com o de Bem-

Estar. Ele é sempre posto como aquilo a ser evitado, mas que deve existir para proteger a 

estrutura social do Bem-Estar se e quando esta sofrer ameaças. Esta, suposta, contradição é 

comum na sociedade totalmente administrada. Ela é a face de uma sociedade que se diz 

pluralista, mas onde instituições concretamente opostas cooperam para a manutenção do 

status quo vigente, uma vez que “o inimigo é permanente. Ele não está no estado de 

emergência, mas no estado normal das coisas. Ele ameaça tanto na paz quanto na guerra (e 

talvez mais do que na guerra); assim, ele está sendo incorporado  ao sistema como força de 

coesão” ( MARCUSE, 2015 p. 80) 

 O inimigo à qual se refere o autor, esse que aparece como força de coesão, é 

qualquer formação política que se oponha a vida administrada. O pluralismo oferecido pelo 

acesso à diversidade do consumo é um falso pluralismo, pois ele visa, tão somente, a 

unimensionalização da vida.  

 Assim como Adorno e Horkheimer (1985), Marcuse (2015) identificou fortes 

traços de organizações totalitárias nas sociedades democráticas. Uma vez que, para eles, a 

democracia no capitalismo é uma eficiente forma de dominação. “Totalitária não é apenas 

uma coordenação política terrorista da sociedade, mas também a coordenação técnico-

econômica não terrorista que opera através da manipulação das necessidades por interesses 

escusos.” (MARCUSE, 2015 p. 42).           

 Nesse ponto Rouanet (1986, p. 208) nos oferece uma precisa visão sobre a 

unidimensionalização e suas consequências. 

 
O efeito final da unidimensionalização da realidade e do pensamento é a produção 

do consenso integral. O indivíduo satisfaz necessidades heterônomas, achando que 

esta satisfazendo as próprias necessidades. Seu comportamento é regido por 

exigências externas, quando julga estar agindo livremente (...). O indivíduo quer sua 

servidão achando que está querendo liberdade. Pensa e sente o que lhe é imposto, 

achando que tais pensamentos e sentimentos são auto-engendrados. Ao contrario do 

que ocorria em etapas passadas do capitalismo. Em que promessas da ideologia 

eram refutadas pela realidade da miséria cotidiana, a realidade hoje, é a realização 

concreta daquelas promessas. As necessidades materiais são atendidas de uma forma 

impensável há algumas gerações. Se assim é, houve um deslocamento no lugar 



47 
 

 
 

social da mistificação, que passa exercer-se agora, a partir do próprio aparelho 

produtivo.     

   

 A unidimensionalização atinge todas as esferas da vida em sociedade oferecendo, 

via mídia, novos valores a serem consumidos. Lembremos-nos da definição provisória de 

“formas de vida” oferecida na introdução desse texto. Campos como trabalho, desejo e 

linguagem passam, também, por esse processo. A política das sociedades industriais 

avançadas busca a hegemonização de um modelo de “forma de vida” hegemônico: o modelo 

unidimensional. Flexível o suficiente para parecer democrático, mas totalitário em sua gestão 

desta flexibilidade.  

 

1.3 O capitalismo no século XXI.  

 

 Até aqui, vimos o nascimento do Capitalismo, segundo o ponto de vista de Marx 

e Weber, que transita da violenta expropriação de terras agrícolas no “campo” europeu para o 

nascimento da empresa capitalista racional que tem como fundamento um novo ethos do 

trabalho oriundo das mudanças culturais causadas pela reforma protestante europeia.  

 Vimos também, que, segundo os filósofos da Escola de Frankfurt, o capitalismo 

extrapola os limites econômicos da vida e torna-se um elemento cultural transformando em 

capital o que antes pertencia às esferas simbólicas da produção humana. Através de elementos 

da Indústria Cultural o capitalismo rompe a sua esfera puramente econômica e transforma-se 

em uma gestão política dos modos de viver e experienciar  o mundo. 

 Para o fim deste capítulo, veremos as transformações ocorridas no Capitalismo 

que culminaram nas formas de organização capitalistas que vivemos no século XXI. Vale 

ressaltar que não cremos em uma superação total das formas anteriores aqui descritas, mas na 

convivência mútua destas. Sendo assim, não descartamos a violência do capitalismo, a 

influência do ethos religiosos ou o poder administrativo da Indústria Cultural. Nos 

dedicaremos, como viemos fazendo, a analisar as linhas de mudança mantendo em mente que 

estas são paralelas as linhas de continuidade.       

Para Zizek (2011), dois são os eventos que marcam as novas conformações do 

capitalismo. Em sua dimensão política temos os efeitos do “11 de setembro” de 2001 sobre a 

nova ordem global e sobre os impasses contemporâneos da democracia e da noção de direitos 

civis. Em sua dimensão econômica, temos a crise financeira de 2008 e seus impactos na 

economia mundial. O cruzamento dessas duas coordenadas históricas permite-nos, segundo a 

visão do autor, situar no espaço e no tempo o lugar do capitalismo no século XXI. 
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 Nosso objetivo agora é explorar como o “11 de setembro” e a “crise da bolha de 

2008” reorganizaram o capitalismo no século XXI.  Primeiro em sua dimensão política e 

depois em sua dimensão econômica. Mas, para isso, é necessário, novamente, uma rápida 

digressão temporal para duas décadas importantes do século XX: os anos de 1960 e os anos 

de 1990, ou seja, as reformas culturais do pós-68 e o neoliberalismo dos anos 90 do século 

passado.  

 

1.3.1 As transformações no mundo do capital no final do século XX. 

 

 Boltanski e Chiapello (2009), aos seus modos weberianos, identificaram três 

etapas do Capitalismo de seu nascimento até a sua organização atual. A primeira etapa 

(apresentada brevemente no início desse capitulo) estava ligada ao nascimento da burguesia e 

da relação entre o patronato e o proletariado. Em outras palavras, o nascimento da 

racionalidade administrativa do capital. A segunda etapa diz respeito aos acontecimentos 

ocorridos na década de 1960. Para eles, Os movimentos de 1968 têm pelo menos duas 

dimensões fundamentais do ponto de vista da crítica que reorganizaram a estrutura do 

capitalismo moderno: a crítica estética e a crítica social.  

 Do ponto de vista estética, a expressão dessa crítica foi fortemente influenciada 

pelos movimentos vanguardistas do final do século XIX e inicio do XX. Por exemplo, uma 

nova leitura de Marx, Freud e Nietzsche que colocaria no centro do debate sobre a vida em 

sociedade elementos como “a miséria da vida cotidiana, a desumanização do mundo sob o 

império da tecnização e da tecnocratização; por outro, perda de autonomia, falta de 

criatividade em diferentes e diferentes formas de opressão do mundo moderno” 

(BOLTANSKY; CHIAPELLO, 2009 p. 200). Esses elementos compuseram o escopo dessa 

crítica 

 A família, em sua configuração nuclear, passou a ser questionada, pois 

representava o ápice das estruturas de dominação patriarcais. A liberação sexual, também, foi 

um tema central da estética desse movimento, pois dizia respeito à liberação das mulheres e as 

reivindicações de novas formas de compreensão do feminino. (BOLTANSKY; CHIAPELLO, 

2009) 

 No contexto da crítica social, três eram as grandes reivindicações e essas vinham 

de três classes socioeconômicas diferentes. 1) O número de empregos especializados não 

acompanhava a expansão universitária criando um exército de estudantes qualificados sem 
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lugares para ocupar; 2) A questão das condições de trabalho dos operário que desde a origem 

do capitalismo assume formas degradantes com altas cargas horárias, baixos salários e falta de 

garantias trabalhistas; 3) Uma demanda dos novos capitalistas (esses oriundos das 

universidades) por uma maior participação do lucro e controle das empresas. (BOLTANSKY; 

CHIAPELLO, 2009). 

 O que primordialmente nos interessa diante desses dados trazidos por esses 

autores são as respostas do Capitalismo a essas críticas.  A primeira resposta foi em relação à 

crítica social e do trabalho e tratou de melhorar as garantias dos trabalhadores e as fontes de 

motivações dos trabalhos, mas reduzindo estas a questão salarial. Tratou-se de “obter de novo 

um nível aceitável de motivação para o trabalho, mas sem sair das soluções habitualmente 

utilizadas nem ceder às exigências de modificação do trabalho” ((BOLTANSKY; 

CHIAPELLO, 2009 p.211)         

 A “justiça social” foi o grande tema, então, das reformas sociais do trabalho 

oriundas do pós-68. Tratou-se de um tipo de abrandamento do capitalismo intimamente ligado 

as resposta às críticas sociais trabalhistas. A partir da crítica estética e das novas formas de 

organização social: lutas por direitos das minorias, por novas conformações sociais da família 

e, principalmente, por um amplo direito ao um mercado de trabalho mais justo a noção de 

“flexibilidade” ganhou centralidade na renovação do capitalismo.7 

  Para entender melhor o conceito de “flexibilidade” é necessário uma breve 

análise da crise dos modos de produção vigentes nos anos de 1960, esses ainda oriundos do 

nascimento do capitalismo industrial, que já não respondiam mais, como visto, às demandas 

da sociedade na segunda metade do século XX.  

Antunes (2009, p. 38) diz que  

 
De maneira sintética, podemos indicar que o binômio taylorismo/fordimos,expressão 

dominante do sistema produtivo e de seu respectivo processo de trabalho, que 

vigorou já na grande industria, ao longo praticamente de todo século XX, sobretudo 

a partir da segunda década, baseava-se na produção em massa de mercadorias, que 

se estruturava a partir de uma produção mais homogeneizada e enormemente 

verticalizada.       

     

    Esse processo produtivo tinha como principal característica um rígido controle 

temporal da linha de montagem e mesclava a produção em serie do fordismo com o controle 

temporal do taylorismo de maneira que vigorava uma dura separação entre elaboração e 

                                                           
7 Apesar de insistirmos na referência, compreendemos o quanto ela é imprecisa, pois se refere ao capitalismo 

europeu. Podemos contestar essa afirmação pensando a mudança do polo de exploração para o dito terceiro 

mundo que ainda sofre as violências trabalhistas características do capitalismo industrial e tardio.  
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execução relegando a atividade intelectual do trabalho a esfera de uma gerência científica. A 

atividade do operário/trabalhador era reduzida a uma ação mecânica e repetitiva.  

 Nos anos de 1960, o desagrado do proletariado com a rigidez de tais modos de 

produção atingiu seu ápice, pois se tratavam de processo de trabalho extremamente exigentes, 

mas que, ao mesmo tempo, não ofereciam condições objetivas de realização.  

 
O taylorismo/fordismo realizava uma expropriação intensificada do operário-massa, 

destituindo de qualquer participação na organização do processo de trabalho, que se 

resumia a uma atividade repetitiva e desprovida de sentido. Ao mesmo tempo, o 

operário-massa era frequentemente chamado a corrigir as deformações e enganos 

cometidos pela “gerência científica” e pelos quadros administrativos. (ANTUNES, 

2009 p. 43) 

 

 Tais contradições, as relações disciplinares de trabalho e as novas modalidades de 

organizações sociais, baseadas em certo individualismo realizador, saturaram em grande 

medida o compromisso do proletário com os modos de produção. Era, pois, necessário um 

novo modo de produção, agora flexibilizado, capaz de lidar com as demandas do proletário e 

dos novos trabalhadores. 

 Foi nesse contexto que o toyotismo e seu projeto de produção baseado na 

flexibilidade do trabalho expandiram-se pelo ocidente respondendo às demandas sociais 

levantadas pela classe trabalhadora do fim dos anos de 1960. Segundo Antunes (2009), 

existem duas possíveis leituras para os efeitos do toytismo sobre a relação entre trabalhador e 

modo de produção. 

 É possível pensar que o modo de produção nipônico teria aberto a possibilidade 

de reorganizar a relação entre trabalhador e trabalho, pois, uma vez que prima pela maior 

qualificação/especialização dos trabalhadores, abre espaço para maiores tomadas de decisões 

destes frente à empresa. Coloca, também, o trabalhador em uma posição multifuncional, já 

que este atua como uma espécie de microadministrador de suas ações.  

 A segunda leitura foca-se na implantação do sistema Just in time que, através de 

uma aparência de flexibilidade, continua a trabalhar com metas rígidas produzindo novas 

formas de ortodoxia nos processos produtivos. O que as duas leituras discordantes tem em 

comum é que uma nova gestão do trabalho, baseada na noção de flexibilidade, surge como 

solução para a crise capitalistas do fim dos anos de 1960. 

 Zizek (2011) é enfático em dizer que a grande lição de “68” é a lição do 

capitalismo digital que, em alguma medida, coincide com o capitalismo flexível inaugurado 

pelo toyotismo. Essas mudanças no modo de produção causaram grande impacto nas 

organizações políticas e culturais dos anos posteriores aos anos 1960. Entretanto, queremos 



51 
 

 
 

explicitar, em específico, a década de noventa, principalmente, em duas dimensões: a nova 

ordem empresarial e a nova ordem trabalhista.  

 É na primeira metade dos anos de 1990 que se evidenciam mais fortemente os 

efeitos das mudanças que se iniciaram no final dos anos de 1960. Para analisar essas 

transformações Boltansky e Chiapello (2009) recorreram à literatura empresarial deste 

período com o intuito de demonstrar como as respostas às crises iniciadas quase 30 anos antes 

conformaram as novas modalidades de gestão do capitalismo.  

 Uma das reivindicações dos movimentos de “68” consistia na maior participação 

dos novos capitalistas nas tomadas de decisões das empresas. Já, por parte dos trabalhadores, 

esses buscavam maior autonomia frente aos rígidos modelos de produção. Diante disso, uma 

das principais características da literatura empresarial da década de 1990 é a forte rejeição a 

hierarquia e à prática de um tipo de organização funcional. Uma empresa que funciona como 

uma rede onde cada trabalhador tem, aparentemente, mesmo grau de importância. 

 Essa rede complexa e flexível difere da estrutura militar rígida característica do 

taylorismo/fordismo e impulsiona o trabalhador a um tipo de realização pessoal graças a 

multiplicidades de trabalhos que este é convocado a desenvolver. “No novo universo tudo é 

possível, pois as palavras de ordem são criatividade, reatividade e flexibilidade” 

(BOLTANSKY; CHIAPELLO, 2009 p. 121).   

 Sennet (2009) analisa esse novo mundo do trabalho a partir de três pontos 

fundamentais: reinvenção descontínua de instituições, especialização flexível de produção e 

concentração de poder sem centralização. Os anos de 1990 são marcados, então, pela 

criatividade de desconstruir e reconstruir as metodologias de produção mantendo, porém sua 

estrutura flexível e pela prática de diluição de tarefas em uma rede organizacional.  

 Para o autor, 

 
A pedra angular da prática administrativa moderna é a crença em que as redes 

elásticas são mais abertas à reinvenção decisiva que as hierarquias piramidais, como 

as que governavam a era fordista. A junção entre os nódulos na rede é mais frouxa; 

pode-se tirar uma parte, pelo menos em teoria, sem destruir outras. O sistema é 

fragmentado; aí está a oportunidade de intervir. Sua própria incoerência convida 

nossas revisões. (SENNET, 2009, p. 55) 

      

 Do ponto de vista da reinvenção das instituições o dito “capitalismo digital” 

adotou a engenharia de softwere para trabalhar com a previsibilidade do mercado empresarial 

e reorganizar suas práticas a partir das novas soluções apresentadas por esses programas. Essa 

prática é conhecida como reengenharia e permite maior flexibilidade nas tomadas de decisão 

na gestão empresarial. (SENNET, 2009) 
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 Tal prática está em perfeito acordo com a conjuntura da especialização flexível. O 

objetivo desta é trabalhar com a volatilidade do desejo do consumidor, quando não, produzir 

tal volatilidade. Ela é a antítese perfeita dos antigos modos rígidos de produção e trabalha no 

campo da obsolescência programada. Ela se serve das novas tecnologias da comunicação que 

passaram a ser desenvolvidas nos de 1990. Trabalha com grupos pequenos capazes de tomar 

rápidas decisões e permite que as mutantes demandas do mundo externo determinem a 

organização da empresa. (SENNET, 2009). 

Todas essas práticas e conformações produzem um oximoro da concentração de 

poder descentralizada. Trata-se, não de uma diminuição do poder da gestão empresarial que se 

diluiria pela rede de empregados, mas da gestão de tarefas pela rede produzindo a noção de 

equivalência no grau de importância que cada trabalhador tem para esta. Isso só é possível 

diante da ausência de uma estrutura piramidal hierárquica. O que não significa dizer que essa 

rede não tenha camadas de importância e de controle sobre a gestão do capital. (SENNET, 

2009). 

  As mudanças ocorridas na literatura da gestão empresarial dos anos 90 do século 

XX obviamente atingiram diretamente o trabalhador desse período. Produziu-se com isso a 

ideia de que o trabalhador precisa ser autônomo, capaz de superar desafios e se auto-

empresariar. 

 Essas mudanças na ordem geral do trabalho acompanham em larga medida as 

mudanças das aspirações sociais no final do século XX e início do XXI. Harvey (2008) lista 

as significativas transformações dessas aspirações que constituem, para ele, essa transição. 

Algumas das características por ele citadas são: o empreendimentismo, a flexibilidade dos 

contratos sociais, a valorização da estética em detrimento da ética e a transformação de um 

rígido controle do trabalho em um laissez-faire. 

 Do ponto de vista do trabalhador, essa nova ordem apresenta a dimensão da 

realização pessoal. Surge a figura dos coachs e a ideia de que o trabalhador polivalente, não 

mais o especializado, é a figura central dessa nova ordem. Nessa esteira ocorre a substituição 

da busca pelo trabalho estável por um trabalho instável, porém mais lucrativo e realizador. 

 Sem muitos anacronismos ou prejuízos temporais, podemos dizer que o século 

XXI é herdeiro dessas práticas. Podemos nos arriscar a afirma que, mais do que isso, elas 

estão em nossa época levadas a sua ultimas consequências. Mas, não obstante ao mundo do 

trabalho, o universo político administrativo, do Capitalismo dos anos 2000, parece ainda 
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buscar encontrar o melhor modelo de acomodação às sociabilidades produzidas mediante 

essas transformações.  

Política e trabalho são tão indissociáveis quanto exploração e dominação, mas 

façamos o esforço de abstração de isolar o universo político para analisarmos o modelo de 

regulação política que, para alguns autores, está em vigência neste século.  

  

1.3.2 A política no capitalismo após 11 de setembro de 2001: a democracia em Estado de 

Exceção . 

    

 É diante de todas essas mudanças que o século XXI apresenta a atual conjuntura 

do Capitalismo. Devemos atentar para o fato de que tratar tudo que está descrito até aqui 

como um processo linear e deletério é um grande equívoco. As várias conformações do 

capitalismo concorrem entre si produzindo a hegemonia de algumas e a marginalização de 

outras. 

 Seria certa inocência supor uma superação do mundo administrado como aquele 

descrito por Horkheimer, Adorno e Marcuse. Ou mesmo supor que a querela 

violência/racionalidade, hegemônica nos estágios embrionários do capitalismo, foi 

abandonada em detrimento de uma ou de outra. O que queremos é apresentar são os novos 

efeitos políticos na gestão do mundo administrado que vieram a tona após o evento que marca 

o título dessa seção.  

 Para o filósofo frances Alain Badiou a mais marcante característica do século XX 

é a paixão pelo Real8.  Segundo Zizek (2003), diferente das aspirações iluministas, projetos 

utópicos de felicidade e os planos de um mundo futurístico, que marcam o século XIX, o 

século passado foi marcado pelo escamoteamento das aparências. Pela busca imediata da 

realização de uma nova ordem político-econômica.  

 Entretanto, as consequências paradoxais dessa busca culminaram exatamente não 

em uma realidade imediata, mas na transformação das relações políticas em um espetáculo 

teatral que cultua as grandes performances. “O momento último definidor do século XX foi à 

experiência direta do Real como oposição a realidade social diária – o Real em sua violência 

                                                           
8 Devemos entender por Real, nessa expressão, o complexo conceito de Jacques Lacan. Em uma definição 

simplificada, oferecida por Fink (1998) no livro “O sujeito lacaniano: entre a linguagem e o gozo”, Real é a parte 

da realidade que resiste a simbolização. Um núcleo articulador da experiência subjetiva que deve ser entendido 

como traumático por não esta sujeito a nenhuma forma de construção linguística.  Uma conceituação mais 

complexa pode ser encontrada em Zizek (2010) em seus ensaios sobre “Como ler Lacan”, talvez essa seja a 

acepção do termo que mais se aproxime da ideia partilhada nessa expressão. Ou mesmo em Lacan (2005) em seu 

famoso seminário livro X “A angústia”.  
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extrema como o preço a ser pago pela retirada das camadas enganadoras da realidade” 

(ZIZEK, 2003 p. 19).      

 Certamente esse trecho faz clara referência aos atentados terroristas contra as 

torres gêmeas. Segundo Dunker (2005, p. 57), “Em 11 de setembro não foi a realidade que 

invadiu a imagem, foi a imagem que invadiu a realidade.” Essa inversão onde a realidade é 

mais fantasiosa do que própria fantasia Zizek (2003) chama de semblante do Real. 

 Se o século passado é marcado por um apaixonamento pelo Real, para o autor, 

este século é notadamente marcado por uma paixão pelo semblante, pela imagem, pelo 

espetáculo.  Esse efeito supera os grandes eventos televisivos, como de alguma maneira o foi 

tal ataque terrorista e invade a esfera das relações políticas, pois nos confronta com uma 

realidade sempre distante e exterior.  

 Como escreve Zizek (2003, p. 31)  

 
Teríamos, portanto, de inverter a leitura padrão, segundo a qual as explosões do 

WTC seriam uma intrusão do Real que estilhaçou a nossa esfera ilusória: pelo 

contrário – antes do colapso do WTC, vivíamos nossa realidade vendo os horrores 

do terceiro mundo como algo que na verdade não fazia parte de nossa realidade 

social, como algo que (para nós)  existia como um fantasma espectral na tela do 

televisor –, o que aconteceu foi que no dia 11 de setembro, esse fantasma da TV 

entrou na nossa realidade.   

  

    A dimensão traumática do Real faz com que ele seja redimensionado em forma 

de semblante e novamente afastado da realidade social. Essa dialética semblante/Real é uma 

estratagema para manter sempre o confronto com este último o mais longe possível da vida 

em sociedade.  

 É sob a égide dessa dinâmica que se funda a política do século XXI. A ironia da 

verdadeira lição dos ataques é que “a única forma de assegurar que isso não vai acontecer 

aqui é evitar que aconteça em qualquer lugar” (ZIZEK, 2003, p. 66).  A nova ordem política, 

então, subexiste apenas diante do infame medo da catástrofe. 

 Para Dunker (2005), essa nova ordem reinaugura o “Estado de exceção 

permanente” em que as novas modalidades de coesão política se sustentam na fabricação de 

inimigos prontos a destruir toda a estrutura social produzida pelo capitalismo até o presente 

momento. 

 O pavor produzido diante da face social do Real evoca a análise de Benjamim 

(2011) sobre o direito do Estado a um tipo de violência que se legitima para garantir a ordem 

vigente. Nesse sentido, o uso legítimo da violência que deve ser evocado diante da exceção 

torna-se a regra quando o “Estado de exceção” torna-se constante.  
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 Agamben (2004) sustenta a tese de Benjamim (2011) quando propõe que a 

exceção tornou-se o Estado regular nas democracias contemporâneas. As medidas 

excepcionais, aquelas tomadas imediatamente após um evento como o “11 de setembro”, se 

tornaram medidas cotidianas.   

Essa noção deriva do jurista alemão Carl Schimited e aparece pela primeira vez, 

sistematizado, nas obras “A ditadura” de 1921 e “Teologia Política” de 1922. Nestas obras 

são apresentadas as circunstâncias para formas legais de governos totalitários. Na leitura de 

Agamben (2004), porém, modalidades de governos totalitários coexistem nas entrelinhas 

jurídicas das democracias ocidentais.  

 Para o filósofo italiano “Sob a pressão do paradigma do estado exceção, é toda a 

vida política-constitucional das sociedades ocidentais, que, progressivamente, começa a 

assumir uma forma que, talvez, só hoje tenha atingido seu pleno desenvolvimento.” 

(AGAMBEN, 2004 p. 27).    

 Dessa maneira, o “Estado de exceção” regula a vida política no capitalismo 

contemporâneo como um semblante performático que aparece para tamponar o temor de um 

real estado de guerra que paradoxalmente já vigora. A violência torna-se regra a qualquer 

sinal de confrontação com a ordem. “O estado de exceção, hoje, atingiu se máximo 

desdobramento planetário” (AGAMBEN, 2004 p. 131). 

 Para Castro (2013, p. 75), “o estado de exceção é apresentado como o paradigma 

da política contemporânea”. Sua atuação se torna independente de uma ameaça bélica 

concreta, o que originalmente o justificava, e passa a ser evocada para situações diversas 

como as crises econômicas cíclicas do capitalismo. Ele se converte em uma prática cotidiana. 

(CASTRO, 2013).   

 Trata-se de um direito que se aplica desaplicando-se. Na medida em que pode ser 

contestado por uma violência que ele mesmo legitima e que, ao aplicar-se, se pretende existir 

de maneira interna normatividade do direito.  Zizek (2003) é incisivo ao sugerir que, para isso 

ocorrer, existe a necessidade de que os inimigos da ordem necessitam ser reconhecidos como 

tal. 

 O reconhecimento massivo de um adversário e a legitimidade da ação violenta do 

Estado frente a este se tornam, na nova ordem política, um forte elemento de coesão social. O 

que temos, com isso, são novas modalidades de dominação que, em absoluto, abandonaram 

conceitos como violência, racionalização, Indústria Cultural ou Unidimensionalização.  A 
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política do século XXI aprimorou seus aparelhos de dominação evocando sua legitimidade em 

defesa de uma ordem capitalista travestida de democracia.    

 O que é, talvez, o novo elemento dessa ordem é a plenitude da associação entre as 

dimensões da política e do direito que, como aponta Agamben (2004), mantém um limiar 

ótimo entre o nomos e a anomia criando uma política de gestão calculada das catástrofes para 

legitimar e atualizar, constantemente, a sensação de catastrofismo.   

 Para Dunker (2005, p. 56), “A verdadeira catástrofe já é essa vida sob a sombra e 

a iminência constante da catástrofe”. Sobre essa guerra travada contra um inimigo imaterial 

que nunca cessa de investir contra a felicidade produzida pelo capitalismo Zizek (2003, p. 51) 

escreve que ela “funciona então como um ato cujo verdadeiro objetivo é nos acalmar, na 

falsamente segura convicção de que nada mudou realmente.”. 

 

1.3.3 Figuras da crise financeira do capitalismo no século XXI. 

 

 Se, do ponto de vista da nova ordem política, o Estado se excede a qualquer sinal 

de desordem, parece muito cômodo o século XXI ser inaugurado por, supostamente, uma das 

maiores crises financeiras que o capitalismo já enfrentou. Nesta última seção, nos 

dedicaremos a crítica da crise a partir de suas consequências microeconômicas, ou seja, nos 

tipos de relações estabelecidas entre indivíduos e mercado. Mas, antes precisamos de uma 

visão geral sobre a noção de “Crise do Capitalismo”.   

 Marx (2013) indica que esta está intimamente ligada à esfera da produção. Mesmo 

quando ela assume formas terceira, por exemplo, a crise imobiliária, a crise financeira ou 

outras crises especificamente adjetivadas, as bases estruturais de uma crise econômica estão, 

sempre, ligadas à contradição existente entre trabalho e Capital.  Segundo Grespan (2015) a 

Crise é estrutural exatamente nesse ponto. Uma solução destas levaria a uma resolução 

definitiva das relações de trabalho no Capitalismo. No entanto, como já dissemos 

anteriormente, o trabalho assalariado é o que funda o Capitalismo como tal. Resolver essa 

questão implica na própria superação do modo de produção capitalista.   

 Harvey (2011) aponta que, diante da impossibilidade de uma resolução definitiva, 

as crises do sistema são deslocadas geograficamente dentro da ordem globalizada do século 

XXI. Por exemplo, o epicentro da crise imobiliária de 2008 foi o sistema financeiro 

imobiliário norte-americano. Menos de sete anos depois, os Estados Unidos voltaram a ter sua 
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taxa de crescimento relativamente padrão na medida em que a taxa de crescimento de países 

ditos emergentes desaceleram. 

 Esse deslocamento geográfico da crise é acompanhado de significativas mudanças 

na racionalidade econômica. “As crises financeiras servem para racionalizar as 

irracionalidades do capitalismo. Geralmente levam a reconfigurações, novos modelos de 

desenvolvimento, novos campos de investimento e novas formas de poder de classe.” 

(HARVEY, 2011 p. 18).  

 Quando uma crise é superficial, ou seja, microfalhas sucessivas no sistema, as 

soluções são puramente administrativas. Mas, diante de uma crise de alcance global o 

capitalismo tem de se reinventar para permitir o surgimento de novas praticas capitalistas. 

Não sabemos quais são elas, pois se trata de uma historia muito recente, entretanto alguns 

indícios delas já podem ser vistos.  

    Para Zizek (2011), a atual crise se configura como uma verdadeira terapia de 

choque, pois ela pode e vem revigorando formas de gestão políticas baseadas no estado 

exceção, em intervencionismo militar e medidas duras de ajustes estruturais no capitalismo. 

Para compreender esses ajustes três figuras antropológicas 9  são importantes para a 

compreensão do universo financeiro pós 2008: o desempregado, o endividado e o burguês 

assalariado.  

 O desempregado, na atual ordem capitalista, adquiriu um novo status e não apenas 

mais um mero componente de um exército de reserva. Para Zizek (2012), essa categoria é 

muito mais abrangente. Ela deve abarcar: o exército de reserva temporário (como 

classicamente o faz), os ilegalmente empregados (os excluídos que, de alguma forma são 

incluídos no mercado) e os permanentemente inempregáveis. 

 O exército temporário de reserva é aquele descrito classicamente por Marx (2013) 

cuja função é a manutenção da ordem fabril. Uma vez que uma grande quantidade de 

trabalhadores disputam poucas vagas de empregos, os desempregados temporários tem a 

função de manter aquecida a competitividade e produzir ordem para o empregado explorado. 

                                                           
9 As figuras antropológicas da crise, aqui apresentadas, estão baseadas na leitura dos textos: “O ano em que 

sonhamos perigosamente” de Zizek (2012) e “Problemas no paraíso” de Zizek (2015). Não podemos deixar de 

citar que tais figuras são uma clara leitura econômica do texto “Figuras subjetivas da crise” contido na obra “Isto 

não é um manifesto” de Herdt e Negri (2014). Na análise desses autores são pelo menos cinco as novas figuras 

subjetivas produzidas pela crise do sistema financeiro: O endividado cuja subjetividade é gerida pelos bancos. O 

mediatizado, este possui a vida gerenciada hegemonicamente pela mídia. O securitizado: são os sujeitos ávidos 

por estado de proteção constante. Por fim, o representado: esta figura faz referência aos sujeitos despolitizados e 

desinteressados das dinâmicas políticas.      
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 O empregado ilegalmente é trabalhador assalariado, mas que está sujeito a 

regimes muito duros de trabalho chegando a assemelhar-se a escravidão em muitos casos. 

Esse é o caso típico do deslocamento geográfico do capital. Uma vez que o exército de 

trabalhadores flexíveis e especializados não estão dispostos a submeter-se a determinadas 

condições de trabalho, o terceiro mundo torna-se alvo do setor industrial das multinacionais 

globalizadas. (ZIZEK, 2012). 

 A figura paradoxal e interessante aqui é a do permanentemente inempregável. 

Trata-se do estudante capacitado e que atende a todas as exigências do novo mercado, mas 

que está fadado ao desemprego. Em geral são estudantes universitários oriundos da nova 

classe média graduandos ou graduados em curso estruturalmente subalternizados pela nova 

ordem do capital. Cursos hiperespecializados, mas cujas funções podem ser realizadas por 

outro trabalhador menos especializado e, muitas vezes, uma mão de obra mais barata.   

 Jameson (2011), em sua busca pela atualização da leitura de “O Capital”, é 

perspicaz ao perceber o poder de gestão política que esse tipo de desempregado produz, pois 

configura a exploração do não trabalho, uma característica muito especifica do século XXI. 

Todo um novo mercado de possibilidades que não se efetiva se abre para esses 

desempregados permanentes. Aqui dominação e exploração se fusionam e o inempregável se 

torna foco de disputas política. 

Sobre o tema, Zizek (2012, p. 16) escreve 

 

Nesse caso, tudo depende do fato de que a totalidade capitalista da produção não só 

precisa de trabalhadores, com também gera o “exército de reserva” daqueles que não 

conseguem trabalho: estes não estão simplesmente fora de circulação do capital, eles 

são produzidos ativamente por essa circulação como não trabalho. 

   

A outra figura central da crise é o endividado. Segundo Zizek (2015, p. 53) “ um 

espectro ronda o capitalismo  - o espectro da dívida”. Após os anos de 1990, a ideia difundida 

no mundo do trabalho é a do “empresário de si mesmo”. Ele não é entendido apenas como 

uma mera força de trabalho, mas como um portador de um tipo específico de capital: o capital 

pessoal.  

A questão crucial para Zizek (2015) sobre esta figura é como governa-lo?Uma vez 

que este é, talvez, o mais atomizado dos elementos do mundo do trabalho. Suas decisões 

namoram com a arbitrariedade e a imprevisibilidade. A resposta vem com a ideia de 

terceirização dos riscos destas escolhas. 
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O bom “empresário de si” é aquele capaz de lidar com os riscos que correrá frente 

às empresas que terceirizam o crédito. Suas escolhas mais simples, como comprar um telefone 

móvel, estão sujeitas a uma análise financeira do seu poder aquisitivo. No entanto, mesmo em 

caso de resultado negativo desse crédito, não será barrado. Ele será convertido em dívida. 

 
Dessa maneira, os salários ou pensões não aumentam, mas as pessoas tem acesso ao 

crédito consumidor e são encorajadas a se preparar para a aposentadoria por meio de 

portfólios de ações pessoais; não tem mais direito a moradia, mas tem acesso a 

crédito mediante a hipoteca, não tem mais direito a ensino superior, mas podem usar 

o crédito estudantil; a proteção mútua e coletiva contra os riscos é suprimida, mas as 

pessoas são encorajadas a fazer seguro privado. Dessa maneira, sem substituir todas 

as relações existentes, o nexo credor-dívida vem suplanta-las: os trabalhadores 

tornam-se trabalhadores endividados ( tendo de pagar os acionistas por emprega-

los); os consumidores tornam-se consumidores endividados, os cidadãos tornam-se 

cidadãos endividados, tendo de assumir responsabilidades por sua parte na dívida do 

país. (ZIZEK, 2015, p. 54).   

 

 O sujeito endividado é constantemente sujeitado a avaliações sobre suas 

capacidades de autogestão. Ele deve se mostrar capaz de sanar suas dívidas, mas deve está 

disposto a fazer novas. Ele deve, de bom grado, aceitar as condições estabelecidas pelo 

mercado e gerenciar os efeitos destas. Em última instância, ele deve voluntariar-se ao 

endividamento para se tornar seu próprio capitalista. 

 
Dessa maneira, o maior triufo do capitalismo ocorre quando cada trabalhador se 

torna seu próprio capitalista, o “empresário de si mesmo” que decide quanto investir 

em seu futuro (educação, saúde e assim por diante) pagando esses investimentos 

mediante a contração de dívidas. O que antes eram direitos formais (a educação, a 

saúde, a moradia), transforma-se assim em livres decisões de investimento que estão 

formalmente no mesmo nível da decisão do banqueiro ou do capitalista de investir 

nessa ou naquela empresa, de modo que – nesse nível formal – todos são capitalistas 

que ficam endividados a fim de investir. (ZIZEK, 2015, p. 56).    

 

 O que está implicado nisso é uma relação permanente de dependência e de 

subordinação. O objetivo final de endividamento não é saldar a dívida, mas manter-se 

endividado. O endividamento como núcleo mantenedor das relações capitalistas não é uma 

novidade. É uma prática comum desde o nascimento do sistema de creditos exposto por Marx 

(2013). O novo, nessa relação, reside na gestão de condutas futuras por via da dívida, prática 

essa que se agravou com a atual configuração da crise.  

 A terceira e última figura da crise é o burguês assalariado. O burguês clássico, 

descrito pelo marxismo padrão, era um empreendedor disposto a investir seu dinheiro na 

produção para receber os lucros desse investimento a partir da exploração da mais-valia 

produzida pelos trabalhadores. Esse tipo, em um mundo de “empresários de si”, está sendo 

gradativamente substituído pelo “gerente”.  
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 Este é um profissional especializado em gerir investimentos que não são deles, 

mas das grandes redes e corporações que, em grande maioria, são compostas por investidores 

dispersos. Para Zizek (2012, p. 19) “Nesse novo tipo ideal de capitalismo sem burguesia, a 

antiga burguesia, tornada desfuncional, é refuncionalizada como gerentes assalariados – a 

nova burguesia é paga mesmo que possua parte da empresa, recebe ações como parte da 

remuneração de trabalho (...)”.  

 Esse novo grupo ainda se apropria da mais-valia, agora na forma de mais-salário. 

Em geral, os gerentes ganham mais que o valor do salário pago aos proletários o que lhe 

confere um status diferenciado, mesmo ainda sendo um trabalhador assalariado. O excedente 

do qual eles se apropriam aparece sob duas formas: mais dinheiro (pois, efetivamente ganham 

maios que a maioria dos trabalhadores) e mais tempo livre (acesso ao que costumamos 

chamar de qualidade de vida).   

 Atentemos, porém para a ausência de homogeneidade dentro da nova burguesia. 

Podemos, inclusive, dividi-la didaticamente em duas: a alta e a baixa burguesia assalariada. 

De um lado temos os milionários gestores das multinacionais e de outro os gestores de 

pequenas empresas ou mesmo os freelancers engajados em vários pequenos empreendimentos 

no mercado de trabalho.    

 Essa discrepância, para Zizek (2012), produziu um interessante fenômeno nesses 

anos que sucedem a crise de 2008: as greves da baixa burguesia assalariada. 

 
Essas greves não são protestos de proletários, mas protestos contra a ameaça de ser 

reduzidos a proletários. Em outras palavras, quem ousa fazer greve hoje em dia, 

quando ter trabalho fixo já começa a ser privilégio? Não os trabalhadores da 

indústria têxtil (ou o que restou dela) etc,. mas sim a camada de trabalhadores 

privilegiados, com empregos garantidos ( principalmente da administração pública: 

policiais, fiscais, professores, trabalhadores do setor de transporte público, entre 

outros.) Isso explica também a nova onda de protestos estudantis: a principal 

motivação dos estudantes é provavelmente o medo de que o ensino superior deixe de 

garantir o mais-salário no futuro. (ZIZEK, 2012, p. 22) 

      

É necessário notar a dinâmica existente entre essas três figuras. A linha divisória 

entre elas é muito tênue. É uma tarefa difícil, se não impossível, separar, por exemplo, o 

burguês assalariado do endividado ou mesmo dos desempregados em suas várias formas. 

Estas figuras são apenas três dos diversos produtos dos impactos da crise no mundo do 

trabalho e na administração política da vida. 

 Entendemos que elas sintetizam bem a dinâmica relação entre economia e política 

no século XXI onde as novas modalidades de dominação e exploração estão cada vez mais 

indistinguíveis. Eles, no entanto, apresentam um elemento analítico comum: o trabalho. Ou 
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melhor, o trabalho administrado que, no mundo capitalista, confunde-se com a vida 

administrada.  

   Podemos dizer, por fim, que ao longo de todo esse capítulo tentamos demonstrar 

apresentando variações, flutuações, transições e modificações, como o capitalismo administra 

a vida. Porém, em nosso trabalho, muita vezes meramente expositivo, não demonstramos 

quais os meios dessa administração.  

 Tudo ocorreu como se essas mudanças acontecessem sem mediação alguma. O 

intuito do próximo capítulo é desfazer essa falha proposital. Ocuparemos-nos de demonstrar o 

mecanismo pelo qual o capitalismo administra a vida. Nosso objetivo agora é ligar as várias 

fases do capitalismo aqui apresentadas a um tipo de racionalidade específica que o sustenta 

enquanto sistema.    
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2. RAZÃO E RACIONALIDADE: RESCRUINDO OS CAMINHOS DO LOGOS AO 

CINISMO. 

 

 Se voltarmos brevemente à narrativa construída ao longo de todo o primeiro 

capítulo, encontraremos as mais variadas formas de dominação e exploração do homem pelo 

homem. Há que se falar que, em alguns casos, como os descritos por Marx (2013), o emprego 

da violência foi brutal. Já nos casos descritos por Weber (2001; 2006) o capitalismo racional 

parece fazer uso das mais variadas formas de sutilezas para justificar-se enquanto sistema 

econômico e político hegemônico. 

 Tais violências e sutilezas atingem seu ápice nas análises sobre o capitalismo 

tardio de Horkheimer e Adorno (1985) e Marcuse (2015). Habermas (2014), seguindo a 

tradição da Escola de Frankfurt, identifica outra dessas sutilezas usadas pelo capitalismo em 

seu processo de convencimento, sutileza essa que não nos detivemos no capítulo anterior. Em 

sua dimensão política, o capitalismo, aponta este autor, divide-se em pelo menos três modelos 

de gestão: 1) Modelo tecnocrático: onde as decisões políticas seriam tomadas por especialistas 

técnicos em gestão e em outras áreas; 2) Modelo decisionaista: aqui as decisões seriam 

tomadas por políticos sem a dimensão do saber técnico e o 3) Modelo pragmatista: este 

modelo impera nas democracias de massas, nele a política decisionista se mune de alguns 

elementos da técnica para justificar suas formas de gestão. 

 A palavra técnica, para este autor, está intimamente ligada ao avanço do processo 

de racionalização da sociedade. Na técnica está implicado o significado de dominação sobre a 

natureza e sobre o homem.  Tal dominação é científica, metódica, calculada e calculadora. Em 

outras palavras, podemos dizer que a técnica é, antes de tudo, racional. Ela encontra na 

racionalidade administrativa a insígnia que justifica sua autoridade. (HABERMAS, 2014). 

 Nosso interesse, com essa explanação, não é adentrar nos meandros da noção de 

técnica. Buscamos aqui as veredas da racionalidade e é por esses caminhos que nossa 

diagnóstica continua.  Para Vietta (2015) a história do pensamento ocidental confunde-se com 

a história da racionalidade e de sua incrível capacidade de expansão. Segundo o autor, 

 
Ao modo de um camaleão, a racionalidade se adapta as diferentes formas estruturais 

imperiais e ajuda estas a alcançar o poder graças ao acervo de saber e as técnicas que 

transmite e põe ao alcance da mão. No decorrer da história, a terra é explorada e 

colonizada – primeiramente em torno do mediterrâneo, depois, durante a era 

moderna, em torno do globo. Nesse processo do colonialismo moderno, surge – 

parte por parte- a atual sociedade mundial: um so âmbito de poder global e 

gradativamente unificado, cujas estruturas são determinadas pela necessidade de 
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pensar e pelas técnicas da racionalidade.  Esse âmbito de poder desenvolve, ele 

próprio, uma estrutura imperial: o império da racionalidade. (VIETTA, 2015, p. 13).     

 

Nos interessa nessa ideia o fato de uma aproximação radical entre racionalidade e 

dominação. Assim como para Habermas (2014), Vietta (2015) vê nas formas de racionalidade 

uma estreita ligação com a técnica e, por conseguinte, uma estreita ligação com os processos 

de exploração e dominação.  

 Se voltarmos, outra vez, aos caminhados trilhados no primeiro capítulo veremos 

como o Capitalismo se adaptou, se adequou e evoluiu 10  diante das críticas e das 

transformações históricas. No entanto, se adotarmos o capitalismo como um discurso e uma 

pratica extremamente impessoais (ideia que esclarecemos na introdução desse trabalho) 

incorreríamos no risco de uma espécie de fixismo. Pareceremos então cair em um paradoxo, 

pois nos dedicamos, até aqui, a mostrar as transformações do capitalismo ao longo do século 

XX. 

 Diante desta aporia, a racionalidade é o que poderíamos chamar de fator evolutivo 

(ainda na metáfora darwiniana). Aquele elemento que permite que os processos de adaptação 

ocorram. Em nossa ideia, ela cumpre dois papeis: 1) justificar os processos de dominação e 

exploração dentro do sistema capitalista e 2) justificar as transformações nos modos de 

produção e nos laços sociais de maneira que ocorra uma manutenção do primeiro papel. 

   Concordamos com o pensamento de Vietta (2015, p. 13) quando o autor escreve 

que  

 
A própria racionalidade define as normas pelas quais funciona a sociedade mundial, 

e isso de forma perfeitamente diferenciada entre os centros e as zonas periféricas, 

entre vitoriosos e derrotados no sistema da civilização racional. Nesse sentido, a 

globalização atual é um produto seu de interligação em rede de todas as culturas 

num só espaço de comunicação e ação que funde as diferentes culturas indígenas do 

mundo numa só cultura mundial, num só tempo mundial, num só mundo comercial e 

financeiro, e os diferentes espaços vitais humanos num só espaço global de 

experiência, mesmo que, em muitos aspectos não passe de um espaço virtual. 

     

  Não devemos nos furtar ao fato de que ao adentrarmos no campo da crítica as 

formas de racionalidade, estamos mantendo um intenso diálogo com a sociologia weberiana. 

Portanto, nos dedicaremos agora a ideia de racionalidade, porém adiantamos que nossa leitura 

extrapola a ideia o weberianismo e busca nas Teorias Críticas seus fundamentos para um 

exame minucioso do nexo entre racionalidade e capitalismo. 

                                                           
10 Usamos esta palavra no sentido de adaptação e não no sentido de superação. Devemos lembrar que o termo 

evolução pode ou não fazer referência a sobreposição de uma espécie mais adaptada por outra o que não 

necessariamente causaria sua extinção, mas sim a hegemonização da espécie evoluída no nicho trófico no qual as 

duas competem.   
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Para Sousa (2006) é necessário esclarecer três conceitos fundamentais do 

pensamento de Weber antes de uma incursão por um diálogo com sua sociologia. São eles: 

racionalidade, racionalização e racionalismo. Em nossa concepção um quarto conceito deve 

ser acrescentado, para alem do pensamento weberiano: o próprio conceito de Razão.  

  Segundo Sousa (2006, p.8) “Racionalismo significa a forma, culturalmente 

singular, como uma civilização específica, e por extensão também os indivíduos que 

constituem sua maneira de pensar e agir a partir desses modelos culturais, interpretam o 

mundo”. O racionalismo refere-se, portanto, a uma maneira particular de como uma  matriz 

cultural determina o que é racional em sua dinâmica social.  

Nesse sentido, não há uma noção universal acerca do que é racional, este é sempre 

matricial e singular. Essa ideia tem uma forte implicação sobre a noção de racionalidade que, 

em ultima instância, é a que de fato nos interessa. Diante disso, Sousa (2006, p. 9) escreve que 

“O modo como a racionalidade é definida em cada sociedade depende, desse modo, da matriz 

civilizacional a qual essa sociedade peculiar pertence.” 

Essa ideia, na sociologia weberiana, ficou conhecida como “racionalismo da 

dominação do mundo”. Tal racionalismo consiste em uma atitude instrumental perante o 

mundo. Nessa lógica, a natureza é vista como algo a ser dominado e não algo que possui um 

valor em si. Esta deve ser subserviente ao homem possuidor dos recursos técnicos necessários 

a sua dominação. (SOUSA, 2006). 

O racionalismo, portanto, é uma matriz cultural que determina práticas racionais 

do homem frente ao mundo que o cerca, seja a natureza ou o próprio homem. Horkheimer 

(1990) é radical ao sugerir que por racionalismo podemos entender grande parte da filosofia 

continental europeia que colonizou o pensamento ocidental. Se adotamos essa proposição, 

somente é possível essa atitude instrumental do homem frente a natureza porque o 

racionalismo pressupõe uma natureza, regida por leis especificas, que independe da ação 

humana. Cabe ao racionalismo descobrir tais leis e, assim, governar a natureza. 

(HORKHEIMER, 1990).  

Uma vez definido o que é racionalismo, devemos entender a racionalidade como o 

conjunto de práticas racionais oriundos de uma matriz racionalista. O uso do calculo 

matemático, por exemplo, configura-se como uma prática racional. Na lógica capitalista, o 

cálculo é fundamental para a obtenção do lucro e para a ideia de previsibildiade da variação 

do mercado.  
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A racionalização é o processo pelo qual práticas ditas irracionais tornam-se 

racionais. Essa é também uma prática de justificativa do emprego da técnica. Para Habermas 

(2014) a racionalização oculta, sob a justificativa da técnica, seu caráter dominador, pois ela, 

em ultima instância, estabelece as finalidades que justificam seu uso. Em uma cultura 

dominada por uma matriz de pensamento racionalista, racionalizar as práticas humanas 

(governo, direito, lucro) objetiva, através de certa racionalidade, um fim racional. Apesar de 

tautológica essa proposição sintetiza bem como ocorre o governa racional da vida no 

Capitalismo. 

 

  2.1 O Logos, o Cogito e a Razão: a passagem do pensamento clássico para o pensamento 

moderno. 

 

Os três termos analisados até aqui possuem um radical comum: a Razão. Muito 

antes do emprego sociológico do termo racionalidade, a Razão já dominava o pensamento 

ocidental. Sua origem é pré-socrática e seu nascimento é gêmeo ao nascimento da própria 

filosofia. 

Vietta (2015) sustenta que uma primeira ideia embrionária de Razão está 

associada a um fenômeno histórico grego conhecido como demitologização. É de 

conhecimento comum que a estrutura da sociedade grega antiga funda-se sobre as narrativas 

mitológicas de Homero e Hesíodo. Tais narrativas são a base de um tipo de pensamento 

religioso chamado teogonia, ou seja, as narrativas das primeiras relações entre os homens e os 

deuses gregos.  

A demitologização opunha-se a teogonia e buscava nas causas naturais uma 

origem do homem grego e, por conseguinte, a origem de sua civilização. Podemos citar duas 

grandes teorias demitologizantes: a de Parmênides e a de Demócrito. Para o primeiro o ser, 

único objeto possível de análise do pensamento, é composto pela mistura dos elementos 

naturais como fogo, água, terra, ar. Já para o segundo a origem de tudo estava em uma 

partícula elementar indivisível que compunha todas as coisas o a-tomoi (VIETTA, 2015). 

Entretanto, das várias ideias de demitologização, poucas foram tão efetivas 

quando a de Tales de Mileto. Vietta (2015) atribui a este pensador grego a introdução do 

cálculo racional no que mais tarde seria conhecido como filosofia. Tal introdução é produto 

do intercambio constante entre os pensadores gregos e os grandes impérios orientais como o 

Egito e a Babilônia pertencendo a estes a possível origem da invenção do saber matemático.  
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Para Vietta (2015, p. 63) “É evidente: os primeiros filósofos pré-socráticos não 

explicam mais o mundo miticamente, mediante feitos dos deuses, mas procuram conhecer 

racionalmente os princípios do seu ser e se deparam primeiramente com princípios do ser tipo 

do tipo material.” O pensamento racional demitologizante abriu espaço para o nascimento do 

logos grego que, segundo Châtelet (1994), é a ideia embrionária do que, na modernidade, a 

filosofia alcunharia por Razão. 

 

2.1.1 A ideia de logos em Platão e Aristóteles.  

      

 Sócrates é, de acordo com Châtelet (1994), o pai da noção de conceito. Em sua 

ideia de maiêutica esta contida a perspectiva de que para responder uma pergunta qualquer é 

necessário saber o que esta contém, perceber sua ideia e elaborar uma representação da 

questão. Em outras palavras, é necessário a construção de um conceito. Essa ideia é levada a 

cabo por Platão. Chatêlet (1994, p. 23) explica como o grande pensador grego procede a sua 

argumentação diante de uma pergunta. 

 

Tendo feito a pergunta, ele mostra seu núcleo, a ideia central a que ela se refere. 

Depois, através de um jogo de perguntas e respostas, monta um dispositivo 

argumentativo que, a cada etapa do desenvolvimento, exige a concordância dos 

interlocutores interessados. É por isso que o dialogo é a forma normal da filosofia 

nascente. Estilisticamente o dialogo é um jogo de perguntas e respostas 

argumentadas, com a possibilidade, para cada um dos interlocutores, intervir a fim 

de solicitar explicações suplementares para exigir uma prova realmente satisfatória. 

A arte do diálogo se chamará – com uma palavra que na filosofia, terá um destino 

muito importante – de “dialética”.  

    
 O diálogo, portanto, tem a função de estabelecer conceitos. Conceitos esses que 

serão usados para novos diálogos que estabeleceram novos conceitos produzindo uma cadeia 

infinita de sentidos. A essa cadeia infinita o pensamento grego chamou de “universalidade”. 

Através deste conceito que fundamenta todos outros conceitos é possível medir a veracidade 

de um diálogo sobre algo. 

 Como demonstra Casertano (2010, p. 38) 

 
[...] a verdade pode-se chegar apenas por um procedimento discursivo posto em ato 

pelo pensamento, na qual se constrói precisamente o conhecimento. Este 

procedimento é, como se sabe, a retomada platônica da pergunta fundamental de 

Sócrates, áquea sobre “o que é” cada coisa, além da tentativa, ou das tentativas, de 

dar-lhe uma resposta para isso. Isto é oferecer uma “definição” daquilo sobre qual se 

indaga. 
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É nessa possibilidade de definir que se encontra o significado da palavra logos em 

Platão: ela é aquilo que nos permite dar sentido aos objetos do mundo. Para o pensamento 

grego, portanto, o logos é universal. É, em ultima instância, uma faculdade inerente a vida 

humana. Desta maneira ele é um caminho para a verdade. Para entender melhor essa 

construção é necessário visitar o mais conhecido tema da filosofia de Platão: a doutrina das 

ideias. 

A doutrina das ideias consiste na proposição da existência de um mundo onde os 

objetos possuem uma realidade própria que independem da sensibilidade humana. Esse 

mundo não é uma mera abstração e sua existência é real, no entanto ele encontra-se 

inacessível aos sentidos humanos. Dito isto, como é possível uma certeza tão concreta de sua 

existência? 

  Segundo Châtelet (1993), Platão chamou de doxa todo o conhecimento comum 

partilhado pelo bom senso dos cidadãos na democracia grega. Cada vivente possuidor da 

faculdade do logos tem suas próprias percepções sobre o mundo, entretanto algumas delas são 

compartilhadas e aceitas comumente. Logo, estas seriam, nesta doutrina, a expressão de ideias 

imutáveis que não podem ser acessada pelos sentidos, mas que sua existência reverbera no 

mundo sensível produzindo o consenso mínimo.  

Dado a imutabilidade deste mundo onde residem as ideias reais dos objetos 

sensíveis este é o lugar da verdade. Junto a hipótese das ideias é necessário, dentro da 

construção platônica, que algo na vida humana resguarde uma profunda ligação com o mundo 

inacessível. Este algo é a psykhe cujo significado mais próximo seria alma. (CHÂTELET, 

1993). 

Uma parte da doxa, devido a existência da psykhe, resguarda a verdade do mundo 

das ideias. A este fragmento Platão chamou de episteme. Esta é, então, o fundamento da 

verdade em seu caráter universal. Entramos aqui no universo das represtações, onde a 

episteme representa à possibilidade de acesso à verdade.  

A ideia de ideia é necessária aqui para justificar essa possibilidade de uma 

verdade que esta no interior (referência a psykhe). Essa hipótese se justifica, para Platão, 

quando este evoca a ideia de matemática. Segundo Jaeger (1994) a verdade matemática pode 

ser acessada independente das percepções. Ela é um universal. É necessário apenas que o 

homem seja conduzido a esta verdade. O logos é este órgão capaz de acessar os universais 

como a matemática, o bem, o belo e o justo.   
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Segundo Garcia-Roza (2007, p. 12) “O objetivo final do platonismo é, portanto, a 

produção do Discurso Universal, que coincidira com a realização plena da Razão e a 

revelação do ser em sua totalidade”. Em outras palavras, o platonismo funda, na filosofia 

nascente, a ideia de que o logos e seus desdobramentos são o único caminho possível para a 

verdade última.    

A ideia de logos lança as bases do pensamento racional grego. Mas é somente 

com Aristóteles, onde tal difere substancialmente da de Platão, que o logos ganha seu estatuto 

mais acabado: a lógica. É necessário, porém, elucidar dois conceitos platônicos: essência e 

aparência para compreender Aristóteles. Na doutrina das ideias está pressuposto a existência 

do mundo das ideias puras, ou seja, essenciais. O mundo sensível é uma aparência, ainda que 

fidedigna, do mundo cognoscível. Precisamente neste ponto encontra-se a significativa 

alteração feita pelo pensamento aristotélico nessa relação.  

Aristóteles, sugere Châtelet (1994), é um empirista. Para ele o conhecimento não 

é a constante busca pela essência ideativa dos objetos do mundo, uma vez que a própria 

aparência é aparência da essência e a essência é essência da aparência. O conhecimento para 

ele é acessível através do próprio mundo sensível.    

Para tanto, é necessário o uso da lógica na figura do silogismo. Em suma este 

mecanismo diz que: sendo estabelecido um conjunto de juízos demonstrativos sobre o mundo 

algo diferente dos elementos desse conjunto deve resultar apenas da interação destes. Esse é o 

processo de formalização do conhecimento sobre um mundo sensível. Seria como dizer que 

os eventos e fenômenos do mundo sensível são explicados pela interação ente eventos e 

fenômenos do mundo sensível. 

Nesse ponto, é necessário recorrer à noção de argumento. Os argumentos buscam 

provar um ponto e podem ser de dois tipos: a dedução e a indução. A composição lógica de 

um argumento são as premissas e a conclusão. No caso da dedução um argumento é tomado 

como verdadeira quando suas conclusões decorrem das premissas. Há nisso a ideia de que 

premissas universais se manifestam nas conclusões singulares. A indução é um argumento 

que faz o movimento contrário. Passando dos particulares para o universal. (SMITH, 2009). 

  Como exemplo de dedução podemos citar, por exemplo, a sentença: “todo ser 

humano pensa”. Se “todo ser humano pensa” sendo eu um ser humano, logo, também, penso. 

No caso da indução chegaríamos a uma conclusão parecida pelo processo inverso. “Eu 

penso”, “eu sou um ser humano”, logo “todo ser humano pensa”.  
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Para Chalmers (1993) tanto a indução quanto a dedução precisam decorrer de 

premissas necessariamente verdadeiras. O que está em jogo ai é o “princípio da não 

contradição”. Sendo as premissas verdadeiras, necessariamente suas conclusões serão 

verdadeiras. 

Aristóteles precisa, portanto, da ideia platônica de episteme. Para ele, nos diz 

Smith (2009, p. 81) tal palavra significa “(...) um corpo de conhecimentos sobre algum 

assunto, organizado num sistema de provas ou demonstrações (...)”. O método aristotélico é 

um método enciclopédico na medida em que busca construir o maior número possível de 

enunciados lógicos para produzir novos enunciados lógicos. 

  A verdade, portanto, pode ser acessada pela empiria do silogismo. Este deve se 

basear em construções axiomáticas irrefutáveis (aquelas que rejeitam os paradoxos: como 

uma afirmação ou é verdadeira ou falsa, não podendo ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo). 

Ou em teses que são o ponto de partida de investigação de algumas formas de conhecimento 

(por exemplo, a constatação de que um triângulo tem três lados).  

Diante desse conjunto de regras, ainda que tenhamos nos atentado apenas ao que 

nos interessa, podemos afirma que o logos grego se encontra no campo da enunciação. 

Atentemos para o fato de que tanto platonismo quanto o aristotelismo produzem discursos 

sobre o mundo. Nas duas concepções a ideia de verdade é acessada pelas palavras, pois elas 

representam os objetos do mundo. 

 Em resumo, vamos nos servir desse pensamento lógico para afirmar que, no 

mundo clássico, o ser dotado de logos é um ser capaz de enunciar.  “E Aristóteles diz: a 

essência do homem é possuir a palavra significante, o que encontramos sob o termo logos, 

esse núcleo significante. Os medievais traduziram assim: o homem é um ser racional”. 

(CHÂTELET, 1993 p. 46). 

   

2.1.2 O Cogito como garantia da existência. 

 

 De acordo com Châtelet (1994), Hegel teria sugerido que René Descartes é o 

filósofo inaugurador da era moderna. Horkheimer (1990, p. 95) complementa a proposição 

hegeliana afirmando que “Na historiografia da filosofia mais moderna, entende-se por 

Racionalismo a tendência que teve início com Descartes”.  
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 Como já dito anteriormente o Racionalismo, em nossa perspectiva, deve ser 

entendido como uma matriz cultural que produz ações racionais. É bem verdade que é 

possível falar, assim, em um pensamento racional grego que tem o logos como fundamento. 

Entretanto, diferente da ideia grega, a inauguração do cogito cartesiano coloca no centro de 

todas as coisas a certeza do pensamento. Nisso reside a radical transição da filosofia clássica 

para a moderna. “até Descartes a filosofia faz esta pergunta: o que é o ser? Como ele é? 

Descartes pergunta: o que é o conhecimento ?” ( CHÂTELET, 1993 p. 63). 

 Garcia-Roza (2007) elucida essa ideia ao propor que até a ascensão do 

cartesianismo a filosofia estava preocupada com a substância. O logos era um meio para se 

chegar a substância das coisas. Vimos que para Platão, com sua hipótese das ideias, a 

substância que compunha os objetos do mundo encontrava-se na ideia desse objeto. Já para 

Aristóteles, tal substância era produto da relação lógica entre essência e aparência.  

 Esse não é o problema que Descartes se propõem a resolver, porém ele não 

prescinde das questões levantadas pelos gregos e, segundo Garcia-Roza (2007), é na figura de 

Platão que o pensador francês tem sua principal referência. O pensador grego sugere que o 

mundo sensível é um mundo de copias e que sua verdadeira substância é ideativa e somente 

acessada através do logos. Estamos aqui, novamente, diante da diferença entre doxa e 

episteme, porém reconfigurada na incerteza da veracidade da realidade construída 

doxologicamente. Diante desta incerteza, e como fundamento de sua filosofia, Descartes 

anuncia sua mais celebre sentença: cogito ergo sum. (GARCIA-ROZA, 2007). 

 Cottighan (1995) aponta que essa expressão é enunciada pela primeira vez em 

1637 na obra “O discurso do método”. No texto cartesiano o problema acima colocado, o 

problema da incerteza da doxa, é imediatamente evocado antes da enunciação da certeza do 

pensamento. Nas palavras de Descartes (1996, p. 38) 

 
Depois, examinando atentamente o que eu era e vendo que não podia fingir que não 

tinha nenhum corpo e que não havia nenhum mundo, nem lugar algum onde eu 

existisse, mas que nem por isso podia fingir que não existia: e que, pelo contrário, 

pelo próprio fato de eu pensar em duvidar da verdade das outras coisas, decorria 

muito evidente e muito certamente que eu existia: ao passo que, se apenas eu pare de 

pensar, ainda que tudo mais que eu imaginara fosse verdadeiro, não teria razão 

alguma para acreditar que eu existisse: por isso reconheci que eu era uma substância, 

cuja única essência ou natureza é pensar, e que, para existir, não necessita de 

nenhum lugar nem depende de coisa alguma material.   

 

 Hokheimer (1990) indica que Descartes, para a manutenção lógica de seu axioma, 

deve assumiu propositivamente a independência entre a substância espiritual e a realidade 

física. Tal ideia se expressa nas últimas palavras da citação de Descartes. Garcia-Roza (2007) 
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propõe um complexo desdobramento dessa ideia. Para ele o que está posto é a universalidade 

da substância espiritual como fundamento do cogito. A certeza de que “O logos individual 

nada mais é do que um momento do logos universal e supra-individual” ( GARCIA-ROZA, 

2007 p. 15). 

 Nesse sentindo, a garantia do pensamento se dá como uma condição. Todas as 

dúvidas somente são possíveis uma vez que o duvidar da existência não esteja colocado em 

jogo. Como já apontado, o interesse de Descartes não é propriamente sobre a substância das 

coisas (relação essência/aparência), mas sobre os limites do conhecimento possível sobre os 

objetos do mundo. 

 O lugar aquém da dúvida deve estar garantido. Tal ideia fica clara em sua segunda 

meditação. Nela Descartes (2004) explica a relação por ele proposta entre pensar e existir. 

Primeiro deve ser pressuposto a existência de uma tendência enganosa dos sentidos, o que o 

autor denominou de “deus maligno e enganador”, para diante da impossibilidade da certeza 

do mundo se enunciar a certeza de existir enquanto se pensa. 

 
Mas, há um enganador, não sei quem, sumamente poderoso, sumamente astucioso, 

que, por indústria, sempre me engana. Não há duvida, portanto, de que eu, eu sou 

também, se me engana: que me engana o quanto pessoa: nunca poderá fazer, porém 

que eu nada seja, enquanto eu pensar que sou algo. De sorte que, depois de ponderar 

e examinar cuidadosamente todas as coisas é preciso estabelecer, finalmente, que 

este enunciado eu, eu sou, eu, eu existo é necessariamente verdadeiro todas as vezes 

que é por mim proferido ou concebido na mente. ( DESCARTES, 2004 p. 25) 

     

 Cottighan (1995) explica essa passagem sugerindo que a certeza não se encontra 

em si na existência, pois essa, para Descartes, não é um tipo de universal atemporal como o 

número matemático. A certeza de existir é garantida pelo processo de pensar, pois o ato do 

pensamento, o instante do pensamento, garante que algo esta existindo naquele exato 

momento.   

 Inaugura-se nessa relação pensar/existir a noção de sujeito cognoscente. O sujeito 

como aquele que pensa e por isso existe e pelo seu pensamento a ele é garantida a capacidade 

de abstração. Figuereido (1991) vê nesse evento o nascimento da ciência moderna via o 

questionamento contínuo somente permitido pela capacidade de pensar. A esse, dito método 

do pensamento moderno, denominou-se de “dúvida metódica”. 

 Uma análise dos textos cartesianos nos mostra que este é, em geral, composto  

pela rápida e contínua associação de proposições e dúvidas com o intuito de chegar a uma 

conclusão mínima que, caso não seja a própria condição do pensar, será novamente colocada 

a prova pelo primado do cogito. 
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 A dúvida metódica “é o rótulo amiúde aplicado ao procedimento pelo qual 

Descartes tenta remover do caminho, com a finalidade de estabelecer uma base metodológica 

confiável para sua nova ciência, as pedras que constituem os preconceitos e opiniões 

preconcebidas.” Cottighan (1995, p.56). 

 O procedimento cartesiano de dúvida ao, necessitar de uma máxima, ou seja, um 

logos universal para se validar resguarda com isso muitos elementos da racionalidade grega. 

Châtelet (1993, p.66) diz que a nova racionalidade moderna trata-se de  

 
[...] legitimar o discurso que todo homem de boa fé possa aceitar. Trata-se, sempre, 

de demonstrar, de constituir o campo no qual a verdade é administrada por via 

demonstrativa e não, como na religião por via da revelação, ou, como no mundo 

empírico, por via puramente experimental, no sentido mais fraco da palavra.        

      

   Na figura do cogito cartesiano a Razão encontra sua legitimidade na 

modernidade. O homem dotado da capacidade de pensar, conhecer, abstrair e dominar se 

torna o centro do novo universo e senhor da natureza. Estão lançadas, com isso, as bases do 

que Vietta (2015) sugeriu ser o império da racionalidade. 

 

2.1.3 A Razão moderna: as filosofias de Kant e Hegel. 

 

 Segundo Saint-Sernin (1998), Kant é o grande pintor da razão moderna. No 

entanto, antes de ser pura e simplesmente uma proposição, sua filosofia, conhecida como 

criticismo, é uma reposta as consequências diretas deixadas pelo pensamento cartesiano. 

Segundo Deleuze (2009) Kant opõe-se radicalmente a duas correntes de pensamentos 

oriundas do cartesianismo. O empirismo e o racionalismo dogmático. Precisamos fazer uma 

breve digressão para conceituar rapidamente essas duas escolas, uma vez que não temos 

interesse de dedicar uma subsessão a história delas, recorramos diretamente aos seus verbetes 

dicionarescos.    

 O dicionário de filosofia Abagnano (2007) define empirismo como a corrente 

filosófica na qual a experiência e a experimentação são os grandes critérios da verdade.  Já 

para o racionalismo dogmático, no mesmo dicionário, a única verdade possível é aquela 

acessada pela Razão enquanto faculdade capaz de pensar em ideias metafísicas como justiça, 

paz, liberdade etc. A Razão nas duas correntes é inerente a condição humana. A grande 

diferença entre elas reside no primado da razão em detrimento da experiência ou o primado da 

experiência em detrimento da razão. 
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 Para o racionalismo dogmático, a experiência pode ser enganadora, sendo a Razão 

o critério de veracidade. Já para o empirismo, a razão está sujeita às mais variadas 

contingências sendo a experiência a única capaz de superar as aporias produzidas pelo cogito. 

A única maneira de garantir a veracidade de uma determinada proposição seria pela 

experiência dessa proposição (ABAGNANO, 2007). 

 

O racionalismo (v.) defende a tese da necessidade da razão como "concatenação das 

verdades", e não como faculdade, no sentido de que ela não pode ser diferente do 

que é e, portanto, não pode sofrer desmentidos e não exige confirmações. A tese do 

E 11 . é de que essa necessidade não existe e que, portanto, toda e qualquer 

"concatenação de verdades" deve poder ser posta à prova, controlada e 

eventualmente modificada ou abandonada. (ABAGNANO, 2007. p. 326)      

      

   Para os empiristas, nos diz Deleuze (2009), a Razão serve para realizar os fins da 

natureza, em outras palavras, seria meramente a capacidade humana de enunciar a natureza. 

Kant, para este autor, se opõe a essa ideia de três formas. Usando: 1) Argumentos de valor: 

estes indicam que se a razão fosse um fim da natureza ela não era superior à animalidade. 

Serviria apenas para constatar a natureza, constatação essa que pode ser feita por outros 

animais; 2) Argumentos por absurdo: se a natureza quisesse a razão para constata-la porque 

não preferir os instintos animais? Por fim, 3) Se a razão fosse uma faculdade meramente 

natural como poderia o homem ser uma espécie moral já que nenhum outro animal o é?  

  Para o racionalismo, o ser dotado de moralidade procura a ação racional, porém 

tal ação ainda é mediada por ideias metafísicas exteriores a própria Razão como o bom, o 

belo, justiça e a paz. Contra essa ideia o pensamento kantiano propõe que as finalidades da 

Razão são determinadas pela própria Razão. Ela possui, assim, interesses, mas estes não lhe 

são externos e, em última instância, são auto-determináveis. (DELEUZE, 2009). 

Mesmo contra essas ideias, Kant não descartou sumariamente nenhuma delas. O que 

ele propõe é uma crítica à ideia de Razão. Com isso, estabelece, segundo Ferry (2012), um 

tribunal onde a razão é juíza e ré ao mesmo tempo. Pascal (2011, p. 32) diz que a filosofia de 

Kant  

 
Trata-se de um exame crítico da razão, isto é: de um exame que tem por fim – e tal é 

o sentido epistemológico da palavra “crítica”- discernir ou distinguir o que a razão 

pode fazer ou o que ela é incapaz de fazer. A preocupação crítica consiste 

essencialmente em não se dizer mais do que se sabe.      

 

  

                                                           
11 Emprirismo. 
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   Kant buscou, portanto, nas próprias e variadas noções de razão de sua época os 

limites de sua abrangência com o intuito de saber o quão confiável de fato era esta. Para isso, 

e aqui tomando a Razão como juíza (como na metáfora de Luc Ferry), Kant aposta na ideia 

grega de reflexão. É necessário, para ele, que a própria Razão reflita sobre si. 

 Para Pascal (2011), o que Kant propõe em sua filosofia crítica é uma substituição 

metodológica, uma espécie de revolução copernicana da filosofia, do realismo para o 

idealismo. No realismo conhecer consiste no mero registro do real enquanto um dado 

objetivo. O idealismo entende que nossos juízos intervêm na realidade do objeto sendo este 

uma construção no interstício entre a realidade empírica e o juízo que fazemos dessa 

realidade. 

 Não se trata, porém de qualquer forma de idealismo. A seu idealismo Kant (apud. 

Pascal, 2011, p.44) chamou de transcendental. Definindo assim: “Chamo de transcendental a 

todo conhecimento que se ocupa, não propriamente com objetos, mas, em geral, com a nossa 

maneira de conhecer o objeto, enquanto esta deve ser possível a priori.” Nessa esteira está 

enunciado o “sujeito transcendental” aquele que estruturalmente é portador da Razão. Na se 

trata do sujeito cognoscente, capaz de conhecer o mundo, mas de um sujeito universal que 

porta consigo a Razão enquanto uma faculdade inerente a sua existência.  

 A “Crítica à razão pura”, obra onde estão fundamentadas essas ideias, dedica-se a 

questão de como são possíveis os juízos analíticos, ou seja, como é possível a percepção inata 

de algumas ideias como tempo e espaço. Ou mesmo, mais controversamente a ideia de 

matemática. Poderíamos dizer ainda que a grande preocupação desta obra é: como é possível 

a Razão conhecer o mundo na medida em que estabelece que sua própria condição de 

conhecimento é racional? (PASCAL, 2011). 

É lugar comum apontar três segmentos da filosofia kantiana ou três grandes 

críticas: 1) Crítica da Razão pura: que se questiona como se dão os conhecimentos apriori; 2) 

Crítica da Razão prática: que se questiona sobre a moral e o direito e 3) Crítica do juízo 

estético: que se questiona sobre o prazer e o desprazer. 

Em todas as três, a Razão é o centro de seu questionamento. Na primeira o 

interesse de Kant é sobre como são possíveis conhecimentos apriori ou, como chama o 

filósofo, os juízos analíticos ou as ideias imediatas, por exemplo: a ideia de que um triângulo 

tem três lados. 

A segunda dedica-se a moral e ao direito. Sendo o homem um ser racional sua 

vontade é determinada pela própria Razão que é condição de sua existência. Surge aqui a 



75 
 

 
 

ideai de imperativos e máximas que são juízos oriundos diretamente da moralidade. Em um 

resumo, é a ideia de que a Razão é, em ultima instância, capaz de discernimento moral 

(HOFFE, 2005).  

A terceira crítica dedica-se ao questionamento estético do belo e do sublime. 

Nesse sentido, conhecer e determinar o que é belo e o que é sublime são uma forma de 

entendimento e imaginação, por conseguinte, são faculdades da Razão (DELEUZE, 2009).   

As três críticas em seu acabamento produzem as bases da ideia moderna de 

Razão. A partir delas, noções como “faculdade”, “entendimento”, “juízo”, “moralidade”, 

“beleza”, praticamente todas as relações estabelecidas entre os sujeitos e o mundo que o 

cerca, necessitam agora passar pelo crivo da Razão. 

Com Kant o primado Razão parece atingir seu apogeu. Toda a vida em sociedade 

parecer está sujeita a ela. Kant justifica com sua filosofia o nascimento das ciências naturais 

enquanto portadoras da capacidade de explicar o mundo.  Oliveira (2012) nos diz que como 

resultado das investigações kantianas a modernidade passa a entender o mundo a partir dos 

fenômenos do mundo uma vez que o mundo em si (aqui Kant chamará de coisa em si) é 

inatingível para a cognição humana.  

Desta forma, sujeito e objeto são radicalmente separados, sendo a Razão moderna 

o meio pelo qual o sujeito pode conhecer o objeto. “as leis existem não nos fenômenos, mas 

somente em relação ao sujeito em que inere os fenômenos, cujo ponto supremo é o 

entendimento” (OLIVEIRA, 2012, p.6). 

Podemos afirmar com isso que Kant é um dos pais da concepção moderna de 

Razão. Para Hoffe (2005), entretanto, Kant encontrou seu maior opositor na figural de Hegel 

que o acusou de negligenciar as relações históricas diante da relação entre os juízos, ou seja, 

da passagem das ideias puras para as ideias práticas. 

  Tratemos, pois agora da ideia de razão em Hegel, sem nos deter, porém em suas 

críticas específicas a Kant. Para Marcuse (2004) junto a filosofia de Hegel advém, também, a 

teoria social. O pensamento hegeliano, assim como o kantiano, é constituído de um sistema 

complexo e extremamente imbricado. Tentaremos ao máximo isolar o conceito de Razão, 

uma vez que a totalidade de sua filosofia não é nosso tema.  

Para Taylor (2014), para compreender minimamente o pensamento de Hegel é 

necessário entender primeiro sua noção de Geist, ou espírito cósmico. Primeiro devemos 

entender o espírito como estrutura, uma espécie de apriori do apriori. Kant, nos diz Hoffe 
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(2005), entende a estrutura comum do espírito como sendo a consciência transcendental, em 

termos simples, a capacidade do humano de apreender e compreender as coisas.  

De acordo com Taylor (2014), Hegel é influenciado pelo pensamento 

expressivista. Tal teoria consiste em negar a dualidade entre homem e natureza, a separação 

entre sujeito e objeto e outras formas de dualismo. Para essa teoria, o pensamento não pode 

existir sem seu meio, pois o pensar é moldado pelas condições e possibilidades oferecidas 

pela interação com o meio.  

O Geist é, então, oriundo dessas ideias. Ele é tudo o que pode ser, antes que se 

torne alguma coisa. É o mais subjetivo dos elementos. Ele se realiza ou corporifica, saindo de 

uma dimensão metafísica para uma dimensão material através dos espíritos finitos. Taylor 

(2014, p. 114) escreve que  

 

Ora, o Geist ou a subjetividade, como vimos, tem de ser entendido/a teologicamente 

como tendendo para a realização da razão, liberdade e consciência de si, ou 

consciência de si racional em liberdade. Podemos ver com esses três termos estão 

ligados numa teoria expressivista do sujeito.   

    

 Desta ideia nos interessa à noção de consciência de si racional. Marcuse (2004, p. 

31) escreve que na filosofia de Hegel “A razão é a verdadeira forma da realidade; nela todos 

os antagonismos do sujeito e do objeto são integrados para construir a genuína unidade e 

universalidade”.  

Para compreender essa afirmação devemos mostrar os desdobramentos do Geist  

quando este se corporifica. Taylor (2014) mostra que Hegel propõe que o espírito cósmico 

tem três desdobramentos: o espírito subjetivo (refere-se a consciência individual), o espírito 

objetivo ( refere-se a sociedade) e o espírito absoluto ( referente a Deus). Este último ainda se 

desdobra ainda na religião, na arte e na filosofia. Estas seriam as formas de conhecer a Deus. 

A primeira através dos mitos, a segunda através da intuição estética e a terceira pela lógica 

dos conceitos. 

As realizações do espírito se dão por via da Razão. O espírito subjetivo ao se 

realizar toma consciência do ser no mundo. Já o objetivo percebe a vida em sociedade e busca 

a melhor maneira de vivê-la. O espírito absoluto trata da verdade através da produção da 

filosofia, da arte e da religião que passam ser entendidas, se em uma sociedade ideal, como a 

representação da verdade.   

A Razão, então aparece como um meio de realização do espírito. E de superação 

das contradições inerentes a ele. Aqui Hegel vê na historia o continente onde a Razão busca a 
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realização do espírito. A história, para ele, é uma sucessão de superações de contradições que 

acontecem mediante as realizações. Seu método não é outro se não a dialética.  

De acordo com Honneth (2003a), no pensamento hegelinano, tais realizações 

acontecem mediante a luta por reconhecimento e culminaria no sistema de uma vida ética que 

encontra no estado a sua máxima realização. Vemos aqui a diferença radical entre o 

pensamento de Kant e de Hegel. Em termos simplistas, poderíamos dizer que a Razão para 

Kant tem uma dimensão estritamente antropológica. Para Hegel essa dimensão é sociológica.  

Uma vez sendo a Razão o veículo de realização do espírito que encontra o seu 

meio na história e sendo o homem um ser racional, logo ele é necessariamente histórico. O 

sistema de uma vida ética é, na filosofia hegeliana, a realização do espírito objetivo. Porém, 

Taylor (2014), afirma que Hegel sabia que seu sistema de vida ética que é necessariamente 

racional não estava realizado. Ele entende que a ideia de estado ainda não atingiu seu 

potencial. 

A filosofia de Hegel, portanto, deve ser entendida como uma filosofia negativa, 

pois ela trata-se da negação, aqui para simplificar podemos entender como transitoriedade. 

Trata-se sempre de pensar a história como mutável e ainda não plenamente realizada. A 

Razão, entretanto, opera como um mecanismo que permite reconhecer a necessidade de 

superação. 

 

2.2 A razão em seu aspecto instrumental: a crítica da Escola de Frankfurt 

 

  A filosofia social do século XIX foi profundamente influenciada pelo idealismo 

alemão fosse como uma continuidade ou fosse como uma ruptura. O pensamento de Marx é 

um grande exemplo dessa contraditória influência. Se nosso intento é de analisar a crítica 

perpetrada pela Escola de Frankfurt, a Razão em seu aspecto instrumental cabe a nós, 

também, esclarecer a noção de crítica aqui utilizada e que é marcada pela possibilidade do 

diálogo entre o idealismo de Kant e Hegel e o materialismo de Marx e Engels.   

Assoun (1981) sugere que a noção de crítica em Marx remete ao conceito 

kantiano em sua dimensão semântica, mas sem que o conceito de Kant ai se explicite. Como 

dito anteriormente, a crítica para o pai do criticismo, muito se aproxima da ideia de 

delimitação. O que pode e o que não pode a Razão. Em Marx essa ideia de todo não é 

abandonada, mas reaplicada. Trata-se, pois, como apresentado anteriormente, de uma crítica à 

economia-política ou como esta organiza os modos de produção nas sociedades capitalistas.  
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A ideia de crítica de Marx aproxima-se, também, segundo Assoun (1981), da 

crítica que Ludwing Feurbach faz a filosofia negativa de Hegel.  O que está em jogo nesta 

crítica é o inverso da acusação que o idealismo faz a Kant: o de uma antropologia sem 

história. Feurbach, em outros termos, acusou Hegel de fazer uma história sem antropologia.  

  Hegel teria tirado o devir da história de sua dimensão antropológica concreta e o 

lançado na dimensão teológica do espírito. Para Feurbach, segundo Assoun (1981), o trabalho 

da crítica é apaziguar esta relação, ou seja, apaziguar o primado da forma sobre conteúdo.  É a 

partir desse apaziguamento que podemos enunciar o conceito de crítica no materialismo. Ele é 

um conceito-função. Assoun (1981, p. 37 grifos do autor) explica essa afirmação escrevendo 

que 

 
O sentido do conceito é apreensível antes mesmo de seu conteúdo, através da função 

teórica que ele exerce. Estamos diante de um conceito-função destinado a gerar, 

com sua intervenção, efeitos teóricos. Por isso Marx não sente a necessidade de dar-

lhe uma definição formal prévia: ele o define fazendo-o atuar. E não vamos, a partir 

daí, deduzir logo falta de rigor, mas indícios de uma diferenciação geral do conceito 

marxiano. Em Marx, um conceito é gerado para designar e satisfazer uma 

necessidade  de uma teoria. Seu conteúdo se esclarece menos pelo aprofundamento 

de sua compreensão interna do que pela explicitação da extensão que possibilita. 

Esse estatuto geral do conceito marxiano aplica-se, contudo eletivamente ao 

conceito de Crítica, na medida em que esta, como veremos, serve para designar a 

teoria como uma necessidade da prática histórica.   

 

Essa citação não contrasta com a ideia anterior de que há resguardado um 

elemento kantiano no termo? Não, pois devemos entender esse elemento como a ideia de 

julgamento no sentido mais estrito da palavra, ou seja, decidir racionalmente sobre os limites 

de algo. Mas, diferente de Kant, não mais sobre os limites da Razão, mas sim do curso da 

história. 

É importante perceber que o curso da história, na ideia marxiana de crítica, voltou 

para a mão do homem não pertencendo mais a revelia de um Geist que o orienta 

racionalmente em busca de sua realização. Assoun (1981, p. 38) escreve que “Hegel anunciou 

a lei, a crítica estabelecerá a jurisprudência”. Essa afirmação contundente nos interessa, pois é 

com e contra Hegel que se situa a noção de crítica em Marx e que será fundamental para 

compreendermos a crítica a Razão feita pelos frankfurteanos.  

O sistema filosófico de Hegel é muitas vezes compreendido como um sistema 

fechado e ordinal com fases de realizações do espírito através da Razão na história. Chatelet 

(1994) indica um enorme perigo nessa dimensão teleológica da filosofia hegeliana. Como 

definir um estágio racional e acabado da história baseado em um sistema de eticidade? 
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Há pouco afirmamos que a crítica se posiciona com e contra Hegel. Com, na 

medida em que seu método é dialético, portanto ligada de alguma forma a racionalidade 

hegelina. Hokheimer (1990, p. 137), por exemplo, corrobora com essa ideia escrevendo que 

“a razão que está contida no nome de racionalismo atua hoje na teoria cujo método ela mesma 

desenvolveu sob o titulo de dialética”. Contra na medida em que a Crítica busca abrir o 

sistema histórico supostamente fechado por Hegel.  

É nessa incursão pela abertura do sistema hegeliano que a crítica se politiza. O 

espírito objetivo se realiza na vida em sociedade através do direito. É contra a filosofia do 

direito que a noção de crítica em Marx ganha seus contornos mais políticos. Voltemos um 

instante ao pensamento hegeliano já esboçado anteriormente. 

Hegel (1997b) toma o direito como o elemento mediador da realização do espírito 

objetivo, ou seja, mediador do Estado. Já dissemos, anteriormente, que a realização do 

espírito é racional, logo a ideia de direito em Hegel é uma ideia racional. O que não dissemos 

é que a noção de racionalidade no idealismo alemão (falamos de Kant a Hegel) se confunde 

com a noção de liberdade. A Razão é um princípio para a liberdade, logo o direito deve ser 

aquele que regula e promove a liberdade no Estado.   

Marx (2010) ao aplicar a ideia geral de crítica sobre a filosofia do direito proposta 

por Hegel ( 1997b) redefine a própria dimensão da crítica. Se antes ela situava-se no campo 

da dimensão teológica do pensamento hegeliano, agora ela deveria analisar as condições 

matérias do Estado e não a sua dimensão ideal apenas realizável e nunca realizada. Em Marx 

(2010), a noção de Estado remete as condições materiais de produção. O Estado é, portanto, 

concreto e composto pelos jogos de interesses da burguesia. 

  Nesse sentido uma inversão é operada. Se para Hegel (1997b) o Estado era a base 

da sociedade civil, para Marx (2010) a sociedade civil é a base do Estado. A crítica não deve 

mais debruçar-se sobre as condições ideais, mas sobre as condições concretas. Não sobre um 

Estado por vir, mas sobre o Estado que existe no presente materializado nas relações da 

sociedade civil.  

A crítica não é um método, pois seu método é a dialética. Ela é uma postura que 

tenta, através de sua racionalidade específica, demonstrar a unidade entre o concreto e o 

pensado afirmando-o enquanto concreto-pensado. “A crítica consiste assim, numa teoria 

rigorosa do desenvolvimento do processo social de produção (...).” (ASSOUN, 1981 p. 49). 

 Marx (2010, p. 146) demonstra a materialidade estrita de sua noção de crítica 

escrevendo que  
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A crítica arrancou as flores imaginárias dos grilhões, não para que o homem suporte 

grilhões desprovidos de fantasias ou consolo, mas para que se desvencilhe deles e a 

flor viva desabroche. A crítica da religião desengana o homem a fim de que ele 

pense, aja, configure a sua realidade como um homem desenganado, que chegou à 

razão, a fim de que ele gire em torno de si mesmo, em torno de seu verdadeiro sol. A 

religião é apenas o sol ilusório que gira em volta do homem enquanto ele não gira 

em torno de si mesmo. Portanto, a tarefa da história, depois de desaparecido o além 

da verdade, é estabelecer a verdade do aquém. A tarefa imediata da filosofia, que 

está a serviço da história, é, depois de desmascarada a forma sagrada da 

autoalienação [Selbstentfremdung] humana, desmascarar a autoalienação nas suas 

formas não sagradas. A crítica do céu transforma-se, assim, na crítica da terra, a 

crítica da religião, na crítica do direito, a crítica da teologia, na crítica da política. 

 

 Marx faz uso da própria racionalidade oriunda do idealismo alemão para criticar 

as proposições dessa corrente filosófica. No entanto, Marx ainda faz uso de um elemento 

comum o pensamento iluminista, no qual se situa o idealismo, o “Esclarecimento”. Notemos a 

ênfase dada à ideia de desmascaramento nas palavras finais do trecho citado. Desmascara, 

ainda, é o trabalho da filosofia social de Marx. Poderiamos substituir, sem muitos prejuízos 

semânticos, o termo desmascarar por esclarecer e ainda manteríamos relativamente intacto o 

sentido do texto.  

 

2.2.1 Da crítica à Economia política à crítica da Razão Instrumental. 

 

A crítica, em sua dimensão marxiana, encontra seu ápice quando aplicada a 

materialidade da Economia política. O capitalismo do século XIX, por vezes aqui chamado de 

capitalismo industrial, parece esforça-se para naturalizar a verdade sobre processo de 

produção e valoração da mercadoria.  Para Horkheimer (1991, p. 64), diante de tal esforço 

feito pelo capitalismo 

 
A teoria crítica não se deixa enganar pela aparência, isto é, pela ilusão fomentada 

meticulosamente pelas ciências sociais, de que propriedade e lucro não 

desempenhariam mais papel decisivo. De um lado, a teoria crítica jamais viu as 

relações jurídicas como essência. Ao contrário, considera-as como a superfície do 

contexto social [...] 

  

O fundamento inicial da Teoria Crítica da Escola de Frankfurt é, portanto, a crítica 

de Marx à Economia política. Benhabib (1996) aponta a existência de três frentes pelas quais 

se orientam a crítica no pensamento de Marx. 1) A crítica categorial imanente; 2) a crítica 

desfetichizante e 3) a crítica da crise.   
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A primeira trata-se do esgotamento dos conceitos produzidos pela Economia 

política clássica para justificar os meios de produção, chegar às contradições conceituações e 

as inverdades. A segunda busca desvelar a tomada da aparência por realidade, movimento 

comum ao capitalismo industrial e que marca uma tendência da Economia política clássica a 

naturalizar conceitos históricos. Por fim, a terceira busca criticar as contradições internas do 

capitalismo evidenciando a inevitabilidade da crise. (BENHABIB, 1996). 

Podemos dizer, usando outras palavras, que as três frentes sugeridas dialogam 

com a dimensão histórica da produção capitalista. Como já dissemos, em Marx a noção de 

conceito é intimamente ligada ao movimento histórico que a cerca. A palavra imanência, logo 

deve ser pensada como imanência histórica, mas não livre de uma ação antropológica.  

Adorno e Hokheimer (1985, p. 9), no prefácio da nova edição alemã da “Dialética 

do esclarecimento”, publicado mais de vinte anos depois da primeira edição, escrevem que” 

não nos agarramos sem modificações a tudo que esta dito no livro. Isso seria incompatível 

com uma teoria que atribui a verdade um núcleo temporal, em vez de opô-la ao movimento 

histórico como algo mutável”. 

Esse trecho informal mostra também a relação de Adorno e Hokheimer com uma 

crítica que se dedique estritamente a dimensão político-econômica do capitalismo. A crítica 

deve atender a uma necessidade histórica. Na dinâmica em que algumas práticas comuns ao 

capitalismo imperialista dão lugar a capitalismo administrado. A crítica da Razão idealista, 

logo, deve ceder lugar a crítica da racionalidade instrumental. Não defendemos, com isso, um 

processo hegemônico de superação de um modelo pelo outro. Como escrito em outro 

momento, os modelos de capitalismo concorrem entre si ao longo de sua história. 

Cada modelo de administração do capital parece fazer uso de uma racionalidade 

específica. Se em um primeiro momento a ideia de Razão e liberdade estão ligadas e 

direcionadas ao bem ou a realização e parecem justificar os ideais burgueses de sociedade. 

Para a Teoria Crítica da Escola de Frankfurt o racionalismo quem tinha como telos a liberdade 

produziu uma das mais complexas formas de dominação, pois esta tinha a aparência de 

liberdade, chamada pelos frakfurteanos de “Esclarecimento”.  

  Nisto reside a necessidade de uma crítica que não mais se dirija, exclusivamente, 

ao desvelamento da aparência enganosa que assumem os meios de produção, mas agora aos 

mecanismo de dominação produtos diretos do saber produzido pela Razão e sua intervenção 

sobre a natureza: a racionalidade instrumental. Essa mudança que, em tese, acompanha as 



82 
 

 
 

transformações dos meios de produção faz com que as frentes da crítica tenham que se 

adaptar também.  

Esta necessidade de reconfiguração da crítica ocorreu, segundo Benhabib (1996), 

pois o desenvolvimento da racionalidade capitalista tornou mais sofisticados os modos de 

exploração e dominação do homem pelo homem.  Poderiamos afirmar, com isso, que se trata 

de realizar uma crítica àquilo que a crítica anteriormente buscava: esclarecer os limites e as 

possibilidades da Razão. 

Diante dessa mudança de modelo crítico Benhabib (1996, p. 84) propõe que  

 

Os três aspectos previamente descritos, da crítica imanente, da crítica defetichizante 

e crítica como diagnostico da crise, são todo postos em questão. A crítica imanente 

transforma-se em dialética negativa, a crítica desfetichizante torna-se a crítica da 

cultura, e o diagnostico da crise é convertido em uma filosofia retrospectiva da 

história, com propósitos utópicos.  

 

 No primeiro binômio, a crítica categorial imanente busca esgotar os conceitos da 

Economia política demonstrando que eles somente se aplicam a uma realidade propícia a sua 

aplicação. Ela destroi, com isso, a identidade entre conceito e real, mas atribui ao real uma 

dimensão emancipatória.  A tarefa da dialética negativa é demonstrar que conceito e real serão 

sempre inadequados. Diferente da crítica categorial que busca a verdadeira adequação ente 

estes. Nas palavras de Benhabib (1996, p. 85) “O discurso da negatividade rejeita 

precisamente o que Marx ainda era capaz de pressupor: que o discernimento da necessidade 

do que é também levaria à compreensão do que poderia ser, e que o que poderia ser era algo 

por que valia a pena lutar.”.  

  No segundo binômio, a crítica ao fetiche da forma mercadoria de Marx (2013) 

demonstra como o valor de uso de uma mercadoria fica subsumido ao valor de troca que se 

apresenta como valor da uso na medida em que se propõe a ser um valor natural da 

mercadoria. O fetiche é exatamente esse processo de encobrimento do valor de uso. A troca 

arbitrária se torna, no fetiche da forma mercadoria, uma troca essencial. A aparência esconde, 

com isso, o processo de produção agregando a mercadoria um valor para além do valor justo. 

 A crítica à cultura não nega esse processo, mas expande-o apontando o 

nascimento de uma espécie de metaindústria subjacente à indústria: a “indústria cultural”.  

Para Adorno e Horkheimer (1985), como já demonstrado no capítulo anteior, ela tem a função 

não mais somente de manter os processos de exploração do capital, mas de determinar os 

gostos, os prazeres e os objetos de felicidade. Ela tem, pois a função de administrar a vida. O 
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capitalismo administrado, portanto é marcado pela Indústria Cultural e esta deve ser objeto da 

crítica.  

 No terceiro binômio, a crise, elemento fundamental da crítica de Marx, é 

entendida como um ponto de instauração que demonstra a irracionalidade do capitalismo. 

Para Marcuse (2015) a crise deve ser entendida como parte do processo de 

unidimensionalização da vida. Não se trata de uma falha estrutural do sistema, mas de um 

elemento reorganizado.  

A crítica da história é então evocada. Esta não nega a crítica da crise, mas 

entende, segundo Rouanet (1986), que a reconciliação entre sujeito e cultura é impossível. 

Não há uma superação possível da crise na história uma vez que ela é um elemento cultural. A 

forma da crise é sistêmica, mas seu conteúdo esta para além de sua dimensão econômico-

política. Seu conteúdo esta na própria impossibilidade racional de sua superação.  

Marcuse (1975) demonstra tal tese através da ideia renuncia pulsional. Para ele, 

assim como para Freud (1996/1930[1929]) a cultura se funda a partir da renuncia da 

satisfação imediata do desejo. Este passa a ser mediada pelos objetos do capitalismo. Segundo 

Benhabib (1996) diante disso, para esses autores, a crise do Capital se torna um epifenômeno 

da crise da história e sua superação é apenas utópica.  

Essa três mudanças de orientação não alteraram apenas a forma em si, mas o 

conteúdo da crítica. Para que a ideia de crítica realmente torne-se clara é necessário entender 

os objetos da forma de criticar da Escola de Frankfurt. São eles o esclarecimento e a Razão 

instrumental.  

 

2.2.2 O Esclarecimento é totalitário! 

 

 O Esclarecimento é o processo, na história do pensamento ocidental, pelo qual o 

mundo foi desencantado. Um mundo desencanto equivale a um mundo onde o pensamento 

mágico, comum às civilizações da antiguidade e a algumas civilizações pré-coloniais, foi 

substituído gradativamente pela Razão.  

 Nobre (2013, p. 286) explica que  

 
 Falar em ‘desencantamento’ significa já dizer que o mundo encontrava-se 

encantado de alguma maneira. Essa maneira, como se poderá ver adiante, é a da 

magia. Falar em racionalização significa dizer que o desencantamento se processa 

em um sentido determinado: aquele de uma vitória progressiva do racional sobre o 

mágico. 
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 Para Adorno e Horkheimer (1985, p. 18) “Desencantar o mundo é destruir o 

animismo”. Trata-se do processo gradativo de dominação racional da natureza e, por 

conseguinte, do próprio homem pelo qual a história do ocidente passou. Detenhamos-nos aqui 

sobre a expressão “Esclarecimento”. 

 De algum modo, esta expressão faz referência direta aos caminhos trilhados pela 

Razão no ocidente. Caminhos esses que tentamos mostrar, pelo menos em seus modelos 

hegemônicos, até aqui. O Esclarecimento encontra, assim, seu apogeu no Iluminismo. 

Diremos, com isso, que ele é o instrumento usado pelo movimento iluminista para 

desencantar o mundo, ou seja, superar o pensamento anímico. 

  Se tomarmos o idealismo alemão como parte do Iluminismo (uma vez que este se 

trata de uma filosofia continental) podemos, sem grandes aporias, dizer que é uma 

característica comum desses movimentos a tomada da Razão por um instrumento de 

liberdade.  

 Para Adorno e Horkheimer (1985), no entanto, o esclarecimento trouxe outras 

consequências. Esses autores tomam como ponto de partida a ideia de que promessa de 

liberdade produzida pelo saber Iluminista não se concretizou. Converteu-se em seu oposto. 

Daí a afirmação que intitula este tópico: “O esclarecimento é totalitário”. Ele, na verdade, 

associado ao capitalismo industrial sofisticou as formas de dominação e exploração do 

homem e da natureza. 

  
De antemão, o esclarecimento só reconhece como ser e acontecer o que se deixa 

captar pela unidade. Seu ideal é o sistema do qual se pode deduzir toda e cada coisa. 

Não é nisso que sua versão racionalista se distingui da versão empirista. Embora 

diferentes escolas interprestassem de maneira diferente os axiomas, a estrutura da 

ciência unitária era sempre a mesma.  (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 20) 

 

 O núcleo do esclarecimento é a identidade. Seria como dizer que seu objetivo é 

transformar tudo em algo já conhecido. A pluralidade que se opõe a identidade foi acusada de 

mitologia. Todas as coisas deveriam, portanto, ser deduzidas ou induzidas pela lógica do 

cálculo. Qualquer conjectura sobre a realidade que não passe pelo crivo da Razão é 

desprezível para o pensamento esclarecido. Só é racional, portanto, o que é passivo de ser 

conhecido.  

 Mas, para o esclarecimento, conhecer é poder e saber é dominação. Assim, para 

esses autores, o esclarecimento avançou e 

 
O mito converteu-se em esclarecimento, e a natureza em mera objetividade. O preço 

que os homens pagam pelo aumento de seu poder é a alienação daquilo sobre o que 

exercem o poder. O esclarecimento comporta-se com as coisas como um ditador 
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comporta-se com os homens. Este conhece-os na medida que pode manipula-los. 

(ADORNO; HORKHEIMER, 1985 p. 21).   

 

 A dimensão política do esclarecimento encontra materialidade na Razão 

Instrumental.  Hokheimer (2002) sugere que a grande diferença da Razão Instrumental para as 

outras noções de Razão apontadas até aqui esta em sua finalidade. Este autor divide o que ele 

chama de filosofia da Razão em duas grandes escolas: a objetiva e a subjetiva. Até aqui 

analisamos as escolas objetivas, ou seja, aquelas que viam a Razão como um fim. “Os grandes 

sistemas filosóficos, tais como Platão e Aristóteles, o escolastismo, e o idealismo alemão, 

todos foram fundados sobre uma teoria objetiva da razão” (HORKHEIMER, 2002 p. 10). 

 Em tais escolas a Razão sempre é permeada pela ideia de realização. Uma vida 

racional, por exemplo, é aquela vida que busca a autopreservação da própria ideia de vida. O 

autor, seguindo o pensamento hegeliano, toma como grande exemplo a polis grega. Na razão 

objetiva nenhum indivíduo tem Razão por si, mas é racional tudo aquilo que era dirigido ao 

bem da polis. Mesmo Kant que, sendo certamente o mais antropológico dos pensadores 

modernos, ainda entendia a condição humana como condição universal em sua noção de 

sujeito transcendental. 

 Horkheimer (2002, p.17) explica essa ideia escrevendo que “Os sistemas 

filosóficos de razão objetiva implicam a convicção de que se pode descobrir uma estrutura 

fundamental ou totalmente abrangente do ser e que disso se pode derivar uma concepção do 

destino humano.”. Desse modo, a política moderna é fundamentalmente baseada em conceitos 

produzidos pela razão objetiva como: justiça, igualdade, paz, felicidade e democracia.  

 Na escola da razão subjetiva esta perde sua característica de fim. A ênfase é dada 

em tomar o saber como um meio. Em outras palavras, seu objetivo é a instrumentalização do 

saber. Para Hokheimer (2002), ao instrumentalizar conceitos ele se justifica pelo seu valor 

operacional e burocrático. Ela não serve a algo, mas para algo. Ela serve ao processo de 

transição entre o capitalismo industrial e o tardio.  

 As consequências da instrumentalização dos conceitos são as mecanizações da 

verdade. Os ideais comuns à razão objetiva tem seus valores postos em relação as suas 

funcionalidades. A razão subjetiva, no entanto, possui o poder de verdade de sua antecessora, 

mas ela se pretende não sujeita à crítica. Tal Razão não mais julga, mas opera sobre os 

conceitos e instrumentaliza as palavras.  Diante disso Hokheimer (2002, p. 60) escreve que 

como consequência  
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A neutralização da razão, que a despoja de qualquer conteúdo objetivo e de seu 

poder de julgar este último, e que a reduz ao papel de uma agência executiva mais 

preocupada com o como do que com o porquê, transforma-a cada vez mais num 

simples mecanismo enfadonho registrar fatos (...). O pensamento em si mesmo tende 

a ser substituído por ideias esteriotipadas. Estas são, por um lado, tratadas como 

meros instrumentos convenientes, a serem oportunisticamente abandonados ou 

aceitos [...]  

 

 Essa formalização da Razão é o fundamento de sua instrumentalização. Ela deixa 

de servir ao pensamento e passa a servir à indústria.  O termo Razão Instrumental 

segundo Honneth (2009) originalmente serve para referir-se a dominação racional da natureza 

e do Eu.  No entanto, o processo de subjetivação da Razão ao longo do capitalismo industrial 

se converteu em um meio de dominação dos modos de vida e produção de novas “formas de 

vida”. A dominação da natureza é um ponto de partida que visa a dominação das 

sociabilidades no capitalismo tardio.  

  Se a razão objetiva busca a liberdade na realização de uma sociabilidade 

negativa, a razão instrumental visa o pensamento protocolar, lógico e burocrático. Segundo 

Matos (1989, p. 143) esse pensamento “lida com o princípio de identidade, excluindo o 

contraditório, o heterogêneo, o não-idêntico. Seu procedimento consiste em lidar com uma 

razão sem conteúdo, uma racionalidade formal que exclua do seu âmbito o politeísmo de 

valores”.  

  A razão instrumental torna-se a via para a unidimensionalização da vida. Assim 

como a razão objetiva, ela tem o importante papel de direcionar a ação política para valores 

específicos. Desta vez, não mais ligados a noções metafísicas de liberdade e justiça, mas aos 

valores que sustentem o Estado administrado por uma classe específica da sociedade civil. 

Nesse ponto Adorno e Horkheimer (1985, p. 37) são incisivos ao escrever que  

 
 O processo técnico, no qual o sujeito se coisificou após sua eliminação da 

consciência, esta livre da pluvirocidade do pensamento mítico bem como de toda 

significação em geral, porque a própria razão se tornou um mero adminículo da 

aparelhagem econômica que tu engloba. Ela é usada como instrumento universal 

servindo para a fabricação de todos os demais instrumentos. Rigidamente 

funcionalizada, ela é tão fatal quanto a manipulação calculada com exatidão da 

produção material cujos resultados para os homens escapam a todo cálculo.   

  

2.2.3 A racionalidade instrumental no capitalismo tardio 

       

 A Razão Instrumental opera através dos processos de racionalização da vida e, 

assim, sustenta a estrutura formal do capitalismo administrado. Isso ocorre através das novas 

técnicas de dominação oriundas dos avanços da própria Razão. Aqui iniciamos o fechamento 
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das portas abertas no início deste capítulo. A racionalidade instrumental é produto dos 

avanços da Razão. Ela nasce no processo de transição entre a Razão Objetiva e a Razão 

Subjetiva.  

 Nessa transição há uma substituição tanto de objeto quanto de função da Razão. 

Horkheimer (2002) aponta que, com isso, o objeto específico da Razão deixou de ser o “o que 

se pode conhecer?” para ser o “como se pode conhecer?”. Nos questionamentos sobre: “o que 

se pode conhecer?”. “Quais os limites e as possibilidades do saber sobre o mundo?”. A Razão 

se orienta para um fim que em última instância é o ideal de liberdade. Tanto para o 

pensamento grego, quanto para o pensamento moderno a maturidade da Razão é sinônimo de 

justiça e boa vida em sociedade.   

 Ao passar a questionar “como se pode conhecer?” ocorre uma substituição desses 

ideais por uma ideia pragmática de mundo. Tal questionamento ganha contornos de “como se 

pode controlar?”. Nessa relação está implícita a relação entre saber e dominação. Poderiamos 

reformular essas expressões da seguinte maneira: “Como se pode conhecer o mundo para 

administrá-lo?”. Esta formulação faz referência tanto à natureza, quanto a vida social. 

 Iniciamos o capítulo afirmando que racionalização é o processo pelo qual as 

racionalidades colonizam o universo mítico (tido como não racional). Essa explicação não 

esta errado, porém não é satisfatória para nossa pretensão. Habermas (2014) nos apresenta 

uma definição mais complexa e é com ela que iremos operar a partir de agora.  

 
A ação instrumental é regida por regras e técnicas baseadas em conhecimentos 

empíricos. Elas implicam, em cada caso, prognósticos provisórios sobre 

acontecimentos observáveis, sejam eles físicos ou sociais, os quais podem ser 

comprovados verdadeiros ou falsos. O comportamento de escolha racional, por sua 

vez, é regido por estratégias baseadas em conhecimentos analíticos. As estratégias 

são deduzidas com base em regras de preferências (sistema de valores) e máximas 

gerais – cujos enunciados podem ser deduzidos de modo correto ou falso.  A ação 

racional com respeito a fins desenvolve objetos definidos sob condições dadas; mas 

enquanto a ação instrumental organiza meios que se mostram adequados ou 

inadequados segundo critérios de um controle eficiente da realidade, a ação 

estratégica depende apenas da avaliação correta entre possíveis alternativas de 

comportamento, que somente pode ser obtida através de uma dedução feita com 

auxílio de valores e máximas. (HABERMAS, 2015 p. 90) . 

 

 A racionalização coloniza o mundo a partir da ação instrumental reorientando o 

que o autor chama de “quadro institucional” de uma sociedade. Devemos entender este 

conceito como sendo o conjunto das dinâmicas socioculturais da vida social. Em geral tal 

quadro é composto pelas formas de dominação que atuam em uma dada sociedade, a divisão 

de trabalho desta e a forma de legitimação da estrutura de dominação.  
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 Nas sociedades ditas tradicionais, por exemplo, o quadro institucional repousa 

sobre uma ideia mística, religiosa ou metafísica de mundo. Tais ideias organizam a estrutura 

de trabalho dessa sociedade bem como sua pirâmide societária. Na sociedade capitalista, aqui 

fazemos referência ao capitalismo industrial, ocorre uma mudança nesse quadro institucional. 

 O referencial se torna interno à racionalidade capitalista. Assim, o quadro da 

sociedade não necessita de uma força externa que a justifique. A produção se torna o critério 

da produção. A ideia de expansão das forças produtivas se torna um fim em si. Ela não visa, 

como na razão objetiva, uma realização de uma estrutura social baseada em conceitos 

metafísicos. Ela visa à reprodução de si. De acordo com Habermas (2014, p. 99) 

 
A superioridade do modo de produção capitalista sobre os anteriores é fundada em 

dois elementos: na instauração de um mecanismo econômico que permite a 

ampliação constante dos subsistemas de ação racional com respeito a fins, bem 

como a criação de uma legitimação econômica sob a qual o sistema de dominação 

pode ser adaptado as novas exigências de racionalidade desses subsistemas em 

desenvolvimento. 

 

 O capitalismo, portanto, teria a capacidade de flexibilizar seu próprio quadro 

institucional uma vez que a racionalidade instrumental parece não possuir um conteúdo 

próprio sendo esta apenas o ato de instrumentalizar a técnica. A técnica age sobre o mundo 

como uma nova forma de orientação de valores, pois ela determina racionalmente a melhor 

maneira de ser e agir.  

 O binômio exploração econômica e dominação política, com o advento da 

racionalidade instrumental, ganham uma nova dimensão. Segundo Zizek (2011) esta ganhou 

autonomia o suficiente para determinar os modos de vida das sociedades administradas pelo 

capitalismo. Ela se adapta as novas contingências técnicas, mas matem intactas as estruturas 

de exploração econômicas e as formas de dominação política apresentando essas com novas 

roupagens.   

 A esse processo de adaptação que Zizek (2011) sugere ser inerente à 

instrumentalidade, Marcuse (2015) havia chamado de “lógica da dominação”. Trata-se da 

capacidade que a racionalidade instrumental tem de se estabelecer enquanto critério de 

verdade.  A Razão deixa de ser a juiz e a ré de seu tribunal para se torna mera plateia.  

 Tanto para Marcuse (2015), quanto para Habermas (2014), a técnica, operador 

concreto da racionalidade instrumental, encontra sua personificação na ciência moderna. Para 

esses dois autores a administração calculada, comum as práticas científicas, não mais buscam 

a demitilogização ou o desencantamento. Tal forma de gestão científica da vida produziu um 

mundo em que a verdade se encerra na própria racionalidade. 
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 Marcuse (2015, p. 172) escreve então que “na construção de uma realidade 

tecnológica, não há tal coisa como uma ordem cientifica puramente racional: o processo de 

racionalidade tecnológica é um processo político”. Assim Habermas (2014) postula que todo 

conhecimento é interessado e tal postulado se concretiza no campo da dominação.  

 A racionalidade instrumental permite que a política ofereça, a partir da técnica, a 

promessa de felicidade produzindo, assim, a consciência feliz.  Marcuse (2015, p. 106) define 

esta como sendo “a crença de que o real é racional e que o sistema entrega os bens – reflete o 

novo conformismo da racionalidade tecnológica traduzida em comportamento social”. 

 A felicidade é o discurso da administração efetuada pela técnica. Ela 

unidimensionaliza o pensamento fechando o universo simbólico e reduzindo 

significativamente as possibilidades de superação dessa condição. Há que se dizer que os 

esforços do Capitalismo tardio como: o ideal de felicidade, a indústria cultural e a 

subjetivação da Razão em forma específicas de racionalidade culminaram em uma das 

principais características do capitalismo contemporâneo (aqui às vezes chamado de digital), 

nos termos de Zizek (2008), a sua imaterialidade.   

 A consequência da administração da vida via racionalidade atinge seu ápice com a 

ascensão de uma forma de racionalidade descrita por Sloterdjink (2012) como sendo a 

racionalidade cínica e sua análise é a ultima tarefa que nos propomos nesse capítulo.    

 

  2.3 A racionalidade em seu aspecto cínico: o problema da falsa consciência esclarecida 

 

 Para muitos autores das Teorias Críticas contemporâneas, vivemos hoje sobre a 

égide de uma forma de racionalidade denominada de “cínica”. O cinismo, para pensadores 

como Zizek (1996), Safatle (2008), Sloterdijk (2012) e Dunker (2015), configura o mais 

adequado diagnóstico de época que temos para esboçar os atuais laços sociais estabelecidos 

dentro da lógica do capitalismo imaterial.  

 A palavra cinismo deriva do termo grego Kynismos cujo significado, segundo 

Sloterdijk (2012), é insolente. Não se trata, porém, de uma forma qualquer de insolência, mas 

uma insolência por princípio. A filosofia do Kynismo, encarnada na figura de Diógenes, 

levanta-se contra o idealismo platônico. Para este grego o idealismo só é capaz de viver aquilo 

que ele diz ser de maneira hipócrita. 
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 Na Grécia antiga, o cinismo ou a insolência surge como uma arma da plebe contra 

a vida ideal contemplativa da aristocracia filosófica grega. O Kynicos escandalizava a Ágora. 

Ele era uma espécie de poder que vem de baixo, se posicionava contra as virtudes e 

menosprezava os heróis. O Kynico produziu outra maneira de dizer a verdade, pois seus 

argumentos eram nus e escatológicos. (SLOTERDIJK, 2012). 

 Mas, se o Kynismo antigo era a antítese plebeia ao idealismo aristocrático, o 

cinismo moderno, nos diz Sloterdjki (2012, p. 166), “é uma insolência que trocou de lado”. 

Na modernidade, para esse autor, o cinismo, antes uma maneira de a plebe escarnecer a 

nobreza, tornou-se o deboche da nobreza sobre a plebe. O poder hegemônico não mais se 

esforça para esconder seus jogos de exploração e dominação, ele os apresenta a conta-gotas. 

O cinismo, primariamente caracterizado por um poder que vem de baixo, dobrou-se ao Estado 

moderno e perdeu sua característica de contrapoder.  

 
A partir do momento em que a consciência dos senhores se desmascara a si mesma 

com seus cinismos, ela se revela como contrapoder, mas o que acontece se não há 

contrapoder? Em sociedades em que já não há alternativa moral efetiva e em que os 

potencias contrapoderes estão em larga medida envolvidos nos aparelhamentos de 

poder, não há mais ninguém para se indignar com os cinismos da hegemonia. 

Quanto mais uma sociedade moderna se vê sem alternativas, mais ela é cínica. No 

fim das contas, ela ironiza suas próprias legitimações. ( SLOTERDIJK, 2012 p. 166)

  

2.3.1 Quando a fala não diz o que quer dizer: os atos de fala de duplo nível.  

 

   Poderiamos, diante do exposto, traduzir a ideia moderna de cinismo por aceitação 

passiva? Para responder esse questionamento e melhor esclarecer o termo cinismo no 

sintagma razão cínica, é necessário uma breve incursão pelo que Safatle (2008) chamou de 

“atos de fala de duplo nível”.  

 Se atentarmos para as duas acepções do termo cinismo descrito até aqui veremos 

que a primeira trata-se de falar abertamente a verdade como forma de contrapoder a uma 

realidade mascarada. A segunda trata-se de falar abertamente a verdade como forma de 

deboche ao contrapoder. Nos dois casos estamos no campo de uma fala aberta, mas um 

abismo paralático se abre ante seus sentidos.  

 Isso ocorre, segundo Safatle (2008), pois alguns atos de fala mantém sua força 

performativa mesmo diante da distinção entre letra e sentido. Uma espécie de efeito de 

realidade causado pelo ato de fala. Alguns atos serão instrumentos da insinceridade outros 

produzirão formas de coesão social. Talvez diante da taxonomia dos atos de fala de duplo 

nível, proposta por esse autor, tal ideia torne-se mais palpável. Mas, para evitar confusão 
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iremos, como fez Sloterdijk (2012), nos referir ao primeiro sentido pela palavra grega 

Kynismos e ao segundo sentido por sua tradução cinismo. 

  Podemos classificar pelo menos seis grandes categorias de atos de fala de duplo 

nível. São eles: má-fé, hipocrisia, metáfora, atos de fala indiretos, ironia e cinismo. Desses 

apenas quatro nos interessam, sendo a metáfora e os atos indiretos de fala apenas figuras de 

linguagem laterais a questão aqui abordada. 

 A má-fé e a hipocrisia são casos clássicos de insinceridade. Esses dois atos visam 

mascarar o discurso através de uma justificação que não condiz com o ato evocado pelo 

discurso. No caso da hipocrisia, o discurso é marcado por uma clara contradição performativa 

(SAFATLE, 2008). Vejamos a seguinte fala: “É necessário o uso da força para pacificar uma 

favela” (caso comum em várias regiões do Brasil). O que está demarcado ai é uma 

contradição performativa em que um interesse é subsumido a um discurso que evoca valores 

universais. Neste exemplo a paz. Para manter a paz é necessário, logo, o seu extremo inverso: 

a guerra.  

 Estamos no campo da ideologia clássica. A hipocrisia busca simplesmente 

mascarar um discurso de interesse através de um discurso que se propõe desinteressado ou 

que busca se justificar em certas virtudes lateralmente estabelecidas.   

 A má-fé busca, através da insinceridade, uma estratégia de permanência de uma 

crença. Trata-se de uma fuga da consciência em direção a uma crença que busca evitar o 

desprazer. Um tipo de automascaramento da realidade. Ainda estamos aqui no campo do que 

chamamos de ideologia clássica. Trata-se novamente de mascarar a realidade usando 

argumentos insinceros fundamentados em um tipo de moralidade.  A má-fé, porém, está 

sujeita ao esclarecimento, pois como uma questão de fé ela é da ordem do mítico e está sujeita 

a demitologização. (SAFATLE, 2008). 

  Nos dois casos estamos diante de insinceridades passivas de uma superação 

através da crítica ou do esclarecimento. São instrumentos da língua usados para a produção de 

textos ideológicos. A complexidade dos casos de ironia e de cinismo estão nos seus efeitos 

performativos, ou seja, na capacidade que eles tem de integração e produção da realidade. 

Nestes dois casos não há um esforço do discurso em esconder sua inadequação discursiva 

diante da realidade.  

  No caso da ironia, por exemplo, ela mantém em suspenso a superação das 

contradições pela atitude dialética. Desta maneira, Safatle (2008) sustenta que a ironia, assim 

como o cinismo, são modos particulares de intersubjetividade. A ironia marca, por exemplo, o 
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modo intersubjetivo de laço social do pensamento romântico. Ela é a marca desse movimento 

estético.  

 A ironia trata a norma de maneira ambígua mantendo, assim, um espaço de 

indeterminação onde é impossível distinguir seu real objetivo. Segundo Safatle (2008), Hegel, 

em sua crítica ao romantismo alemão, viu a ironia como uma espécie de dialética 

interrompida, pois o discurso irônico mantêm em seu conteúdo sua afirmação e sua negação, 

assim com a dialética, porém esse não busca a superação, mas a suspensão dessa contradição. 

 Nessa “dialética bloqueada” a verdade é flexibilizada, ou para manter os termos 

até utilizados, subjetivada. Os valores da razão objetiva passam a ser ironizados. A estética 

irônica parece ser um prenúncio do cinismo moderno. Não se trata de um mascaramento 

propriamente dito, mas de uma operação de revelar a incompatibilidade entre a enunciação e o 

enunciado.  

 Assim, como a ironia o cinismo em sua dimensão performativa de ato de fala 

produz um efeito estético que permeia o ethos social. Nisso reside a significativa diferença 

entre esses e os dois atos anteriores. Nessa dimensão, esses não estão sujeitos ao 

esclarecimento, podendo ser compreendidos, inclusive, como limitantes do esclarecimento. 

 Esse Kynismos ironizado em sua forma cínica não é, contudo, uma mera abstração 

linguística. Ele possui um elemento antropológico empírico. A passagem de uma ideia de 

contra hegemônica que diante de uma estética irônica torna-se cínica. Vejamos isso nas 

figuras antropológicas descritas a seguir.   

 

2.3.2 As formas antropológicas do binômio Kynismos-cinismo. 

 

A noção de cinismo se personifica em algumas formas antropológicas passivas de 

uma fenomenologia das formas cínicas da consciência. Uma consciência cínica está imune 

aos efeitos do esclarecimento, diferente da hipocrisia ou da má-fé. Sloterdijk (2012) denomina 

essa dimensão antropológica de “cinismos cardinais”. Eles nos dão coordenadas dos impactos 

do cinismo sobre a sociedade e demarcam o palco onde idealismo e realismos disputam sua 

existência como forma hegemônica de compreensão da sociedade.  

Sloterdijk (2012) vê nesses pontos cardinais as duas formas aqui descritas o 

Kynismos e o cinismo. O autor preocupa-se em descrever detalhadamente os pontos de 

transição entre os termos. Mostraremos os extremos dos pontos cardinais, ou seja, o ponto 
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Kynicos e o ponto cínico, ou ainda, como uma forma de contrapoder realista torna-se outra 

forma de idealismo impondo-se como forma de vida hegemônica.       

O primeiro Kynismo-cinismo cardinal descrito pelo autor é militar. Do ponto de 

vista do Kynismos a figura do covarde aparece como aquele que faz oposição ao heroísmo 

militar e por isso traz uma nova possibilidade da realidade frente ao discurso de heroísmo 

contido dentro da sociabilidade militar aristocrática.  

  O cinismo, ou a performance enquanto ato de fala, é aceitação tacita de uma 

sociedade beligerante por compreender que essa beligerância é o caminho para a manutenção 

da paz. A situação cínica está na proposição que apazigua a contradição interna entre a guerra 

e a paz. A ideia clássica de que a paz é conquistada através da guerra. 

O segundo binômio é o de Estado, ou de predomínio, ou político. O dado 

antropológico deste Kynismos são os povos levados a escravidão que escarneciam das culturas 

dos seus escravizadores ao mesmo tempo em que tinha que se submeter a elas. O povo judeu 

talvez seja um dos grandes exemplos históricos deste dado. Mesmo subjugados por várias 

culturas ao longo de sua história, a promessa de libertação e de uma terra prometida fazia com 

estes mantivesse firme a crença na superioridade de sua fé formando microestados paralelos 

ao estado que os escravizava. 

O cinismo derivado desta forma é o cinismo cristão. Este tem como fundamentos 

a ética cristã do amor, da reconciliação e da livre fraternidade. Porém, tal ética é tida como 

sempre irrealizável, pois ao mesmo tempo em que fundamenta a noção de estado é um entrave 

para sua gerência. Sloterdijk (2012, p. 326) apontou uma estreita relação entre o Estado 

cristão medieval e o Estado burguês moderno escrevendo que  

 
A contraditoriedade do Estado cristão repete-se, então, num plano histórico mais 

elevado, nas contradições do Estado burguês, que se reporta a soberania popular e 

torna ( ou parece tornar) a autoridade dependente do sufrágio universal. Pois assim 

com o “Estado” cristão da Idade Média não conseguiu realizar a ética cristã do amor, 

da reconciliação e da livre fraternidade, os Estado modernos “burgueses” também 

não defenderam de maneira convincente suas máximas (“liberdade, igualdade, 

fraternidade, solidariedade”) ou mesmo apenas os interesses vitais das amplas 

massas populares. 

 

 O cinismo em questão não se aplica somente ao Estado burguês. O Estado 

comunista, também, é um estado cínico, pois quanto mais suas estruturas tornam-se maduras 

para a ampliação dos ideais comunistas, mais as lideranças assombram-se com os riscos de 

perder os privilégios conquistados ao ascender a classe de liderança. Ao Estado fascista, 

Sloterdijk (2012) reserva a expressão “cinismo do cinismo”, pois incorpora tanto a lógica 
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burguesa quanto a lógica socialista acrescendo a ela a brutalidade do controle exarcebado da 

violência estatal. 

 A terceira relação Kynismos-cinismo é da ordem da sexualidade. Em seu Kynicos 

ela aparece na contraposição de Diógenes às idealizações platônicas do amor. Estas viam o 

corpo e a sexualidade como caminho para encontrar a simetria mítica contida nos seres 

andróginos. Esferas perfeitas com quatro pares de membro que, no mito, foram separadas 

devido à inveja que os deuses olimpianos sentiam de sua perfeição.  

 O Kynismos  de Diógenes negava os mito e as epopeias heroicas. A sexualidade 

aparece para ele como animalidade. Diógenes masturbava-se em praça pública, pois não via 

diferença entre seu ato e o de um cachorro. Mas, ao negar-se ao onanismo platônico, 

Diógenes abre espaço para um Kynismos feminino, pois coloca a sexualidade ao lado do 

feminino. O masculino, desnudo do idealismo mítico de Platão, tem sua totalidade fraturada 

pela dependência sexual que este passa a ter da mulher e pelo nascimento da economia 

doméstica que coloca a mulher no centro da gestão familiar.  

 Em sua dimensão cínica, a sexualidade é despolitizada. A guerra dos sexos 

iniciada na Grécia antiga dá lugar à pornografia da indústria cultural. O sexo que 

anteriormente aparece como forma de subversão é domesticado pela pornografia moderna. O 

feminino, lugar de disputa da guerra dos sexos, se torna objeto de decoração da indústria 

cultural. (Sloterdijk, 2012).   

 O quarto binômio é o Kynismos-cinismo médico. Em sua dimensão primaria o 

Kynikos médico surge como um realista que demitologiza a morte a partir de um saber realista 

sobre o corpo. O Kynismos atua sobre a vida e naturaliza a morte como uma consequência 

natural da degradação do corpo.  

 Em sua ordem cínica a medicina passa a atuar como uma gestão da morte. Ela 

reprime a ideia de morte buscando, em sua ciência, meios de prolongamento da vida. O 

cinismo médico desresponsabiliza a existência singular dos sujeitos destituindo a relação 

vida/morte de um princípio político e transformando-a em um elemento de gestão 

governamental da vida.  

 O quinto binômio é o religioso. Seu aporte Kynikos reside na superação da 

materialidade da fé. Sloterdijk (2012) aponta o exemplo do judaísmo de Moises quando este, 

no livro de Êxodos, proíbe o culto às imagens e as esculturas. O modo realista da fé, nesse 

acaso, é tomar a fé em sua dimensão de fé, ou seja, negar-se a uma materialização desta por 

compreender que isso configura uma descaracterização da própria ideia de fé.  



95 
 

 
 

 Em seu aporte cínico, a fé faz exatamente o contrário. Dada sua fragilidade, e 

nisso o autor é enfático ao criticar o cristianismo, a necessidade de símbolos totêmicos 

sagrados para a manutenção da fé. Entretanto, tal manutenção é cínica, pois admite o símbolo 

sagrado enquanto mera simbologia sem abrir mão de sua necessidade. O dogma de Cristão é 

um exemplo disso. O cristianismo, segundo o autor, exige a fé cega em seus dogmas. 

Sloterdijk (2012) entende tal ato como má-fé, pois prova a contrariedade da crença. Como se 

questionasse que fé é essa tão frágil a ponto de ser exigida? 

 O último binômio cardinal é o do “saber”. É nesta forma antropológica do 

Kynismo-cinismo que, talvez, encontremos a chave para compreender a ideia de racionalidade 

cínica e como esta pode ser compreendida como um desdobramento dos efeitos totalitários do 

esclarecimento. 

 O Kynismos em si não é uma teoria, mas uma relação entre aisthesis e ethos, ou 

seja, uma forma de perceber a vida e um portar-se diante dessa percepção. Nas palavras de 

Sloterdijk (2012, p. 394) “o kynismo não pode ser nenhuma teoria e não pode ter nenhuma 

teoria ‘própria’. O kynismos cognitivo é uma forma de lidar com saber, uma forma de 

relativização, de ironização, de aplicação e suspensão.”. Em outras palavras, é uma forma de 

deboche do saber instituído enquanto norma.  

 Seu método é a sátira e ele se vale da ironia como forma de negação. Se as 

grandes teorias vislumbram a norma, o Kynismos procura o caos e se opõe ao bom e ao belo 

com a valorização do fugaz e do torto. É uma forma de existencialismo exagerado que 

aplaude o que existe e debocha da hipocrisia.  

 A Razão na modernidade, para o autor, valeu-se dessas características do 

pensamento Kynicos. Ela é, originalmente, uma forma de contrapoder que se opõe à ordem 

teocrática da sociedade. No entanto, em sua dimensão subjetiva, como colocado por 

Horkheimer (2002), ela perde essa característica tornando-se um instrumento para a 

manutenção da ordem.  

 O cinismo do saber personifica-se na ciência moderna na medida em que esta 

deixa de ser uma negação da realidade vigente para tornar-se o discurso ideológico desta 

realidade. Uma vez que é instrumentalizada, a Razão converte-se em uma matriz cultural de 

racionalidade e torna-se um instrumento da resolução de problemas específicos impostos 

pelas formas de vida hegemônicas. 

 O que separa a racionalidade instrumental da racionalidade cínica é, portanto, o 

acrescimento do cinismo enquanto ato de fala de duplo nível ao saber sistêmico. Trata-se do 
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desinteresse pela negação da realidade vigente ou mesmo do sentir prazer com esta realidade. 

O realismo que surge como uma formulação de um saber Kynicos torna-se uma defesa 

esclarecida dos modos de vida hegemônicos, pois entendem cinicamente que estas são as 

formas mais racionais possíveis de se viver.       

 

2.3.3 Sobre o conceito de racionalidade cínica propriamente dito: a questão da falência da 

crítica. 

 

Adorno e Horkheimer (1985) mostraram como o antissemitismo, se entendido 

como um tipo de laço social integrador, limita o esclarecimento. Estamos em um campo 

muito semelhante ao da ironia e o do cinismo. A razão objetiva no antissemitismo é 

suspendida em nome de uma pragmática que envolve contingências da conjuntura. No texto 

desses autores é possível identificar vários elementos que compõe o antissemitismo: o 

elemento político, o elemento econômico, o elemento religioso, o elemento psicológico, entre 

outros. 

O esclarecimento nada pode contra uma mentalidade acabada em si, cujo laço 

social é mercado pela ironização das condutas. Adorno e Horkheimer (1985) evocam, nas 

ultimas páginas da “Dialética do Esclarecimento”, a “mentalidade de ticket” como uma 

categoria analítica. Em resumo, é o ato de agir segundo determinada norma sem questionar 

esta.  É uma espécie de pacote onde todos os ethos possíveis estão previamente dados. Não 

aceitar uma conduta significa não aceitar todas. Logo, trata-se de aceitar cinicamente todas as 

condutas de uma forma de vida baseada na escolha dessa forma de vida, mesmo tendo 

consciência de suas consequências. Não se trata de um não saber, mas de, em nome de ethos 

específico, não se importar.  

Nesse laço social específico, o que antes era visto como irracional ganha 

contornos de racionalidade e aqui subjaz o perigo das matrizes racionais. “A aparência ficou 

tão espessa que a possibilidade de devassá-la assumiu o caráter da alucinação. Escolher um 

ticket, ao contrário, significa adaptar-se a uma aparência petrificada como uma realidade que 

se prolonga a perder vista graças a essa adaptação” (ADORNO;HORKHEIMER, 1985 p. 

169). 

É necessário perceber a intencionalidade existente na atitude de ticket. Tal 

intencionalidade assemelha-se ao cinismo. Assim, a primeira definição prévia de cinismo é o 

de uma falsa consciência esclarecida. Como a mentalidade de ticket, o cinismo esta imune ao 

esclarecimento, pois se percebe como um sacrifício necessário a coesão social. 
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 Levando em conta as ideias de Sloterdijk (2012) até aqui apresentadas podemos 

dizer que a racionalidade cínica é um tipo de “falsa consciência esclarecida”, pois ela 

reconhece os pressupostos de seus atos. É um tipo de racionalidade que absorve a 

reflexividade de seus pressupostos. O cínico, nesse sentido, é capaz de pensar sobre seu 

cinismo. Ele não esta sendo enganado quanto aos seus atos e se esta é porque permite que o 

seja. Ele apenas ironiza os próprios atos. 

  Sloterdijk (2012, p. 34) define a falsa consciência esclarecida como sendo a 

 
Consciência infeliz modernizada, da qual o esclarecimento se ocupa ao mesmo 

tempo com êxito e em vão. Ele aprendeu sua lição sobre o esclarecimento, mas não a 

consumou, nem a pode consuma. Ao mesmo tempo bem instituída e miserável essa 

consciência essa consciência não se sente mais aturdida por nenhuma crítica 

ideológica; sua falsidade já esta reflexivamente conformada.    

  

“Eles sabem o que fazem e continuam a fazê-lo”. Essa é, segundo Zizek (1996, p. 

313), a formula básica do pensamento cínico. Através da racionalidade cínica as formas 

hegemônicas de dominação e exploração debocham de si mesmas e ainda assim continuam 

hegemônicas (SAFATLE, 2008). 

 Devemos entender também que o termo racionalidade em questão não esta 

desimplicado de sua significação dada no início desse capitulo, precisamente quando 

evocamos a sociologia de Weber. Estamos reafirmando isso, pois é preciso entender o 

cinismo enquanto um regime peculiar de funcionamento da sociedade contemporânea. 

Peculiar e hegemônico, pois, segundo Safatle (2008), é sob esse regime que as novas formas 

de sociabilidade se sustentam. 

 Zizek (1996) aponta que o cinismo contemporâneo funda uma nova moralidade 

que não faz mais oposição entre o imoral e o moral, mas que põe a moralidade a serviço do 

que é imoral. O autor sustenta que a racionalidade cínica é a forma máxima de desonestidade, 

pois é a uma forma de verdade mais eficiente dos que as mentiras da hipocrisia. Para ele, a 

racionalidade cínica “tem plena consciência de um interesse oculto por trás de uma 

universalidade ideológica, mas, ainda assim, não se renuncia a ela” (ZIZEK, 1996 p. 313)    

 Para Zizek (1996), portanto, está claro que os modelos tradicionais de crítica à 

ideologia nada pode contra a racionalidade cínica. Não se pode mais submeter o texto 

ideológico ao desmascaramento, aquele mesmo que mostra sua eficiência contra a maioria dos 

“atos de fala de duplo nível”. O paradoxo na racionalidade cínica ocupa um lugar 

privilegiado,  
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 Se para os outros atos de fala esconder seus paradoxos é condição de sua 

existência, para o cinismo estes são partes constituintes de sua operação discursiva. Safatle 

(2008, p. 71) aponta a ideia de uma “usura da verdade” ou uma forma de obter um tipo de 

lucro simbólico, nesse caso a manutenção de certos regimes de dominação, a partir não da 

mentira, mas da manipulação da verdade. 

  Nisso reside à obsolescência das críticas ideológicas que tomam como 

fundamento o desmascaramento ideológico.  Safatle (2008, p. 69) escreve que 

 
 A obsolescência do mascaramento ideológico apenas indica que, de uma certa 

forma, talvez da única forma ‘realmente’ possível, as promessas de uma 

racionalização e de uma modernização da realidade social já foram realizadas pela 

dinâmica do capitalismo. Foram realizadas de maneira cínica: o que significa que, de 

uma forma ou de outra, elas foram realizadas. 

 

Diante desta enunciação Zizek (1996) aponta que parece mais fácil imaginar o fim 

do mundo do que o fim do capitalismo. A própria noção de crítica está em jogo com o 

advento da racionalidade cínica. Nas palavras de Safatle (2008), estamos à beira da falência 

da crítica. As formas antropológicas anteriormente apresentadas dão indícios de um tipo de 

estetização totalizante da vida que reduz significativamente o espaço da negação. Lembremos 

aqui da noção de unidimensionalização. 

O Kynismos que é uma atitude negadora por excelência da lugar a uma aceitação 

esclarecida. A consciência infeliz foi conquistada e aceita sua condição no mundo infeliz. O 

cinismo tem certeza de seu lugar. O herói torna-se o ditador. O estado substitui um deus por 

outro. A sexualidade transmuta-se em pornografia. O médico acomoda-se como uma agente 

da norma. A religião torna-se uma forma de dominação dos oprimidos e o Esclarecimento 

tornou-se a pior forma de totalitarismo. 

Sloterdijk (2012) parece reivindicar o retorno ao realismo Kynicos como forma de 

negação a esta realidade. Apesar do uso massivo de suas ideias como base deste capítulo não 

compartilhamos de sua ode a Kynike. Concordamos com Safatle (2008) e Zizek (1996) 

quando propõe a revitalização da crítica a partir do diagnóstico do cinismo e não do 

saudosismo do Kynismos.    

  Entendemos que é preciso, diante da condição cínica contemporânea, repensar 

nossa concepção de crítica à ideologia. Não é possível falar de ideologia sem evocar sua 

crítica, pois o limiar que separa as duas é tênue e às vezes indistinguível. Como garantir que 

diante do diagnóstico da crítica não estamos produzindo a forma ideológica que criticamos?  
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É diante dessa aporia que optamos escrever sobre ideologia sempre a partir de sua 

crítica. De certa forma, algo semelhante ao que já esta sendo feito até o momento. Porém, 

entendemos ser a hora mais oportuna para deixar claro essa nossa opção metodológica, pois, 

talvez, esta aporia se revele com mais clareza ao tratarmos das formas ideológicas do 

capitalismo. É sobre esse tema que nossa diagnóstica se encerra: apresentando as condições 

de possibilidade para a tríade Capitalismo-Razão/racionalidade-Ideologia.  
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3. A(S) IDEOLOGIA(S) E SUA(S) CRÍTICA(S) 

 

Poucos pensadores são tão precisos quanto Lowy (2000, p.10) ao tratar da 

polissemia do conceito de ideologia. Segundo ele 

 
[...] existem poucos conceitos, na história da ciência social moderna, tão enigmáticos 

e polissêmicos quanto o de "ideologia"; este tornou·se, no decorrer dos últimos dois 

séculos, objeto de uma inacreditável acumulação, fabulosa mesmo, de 

ambiguidades, paradoxos, arbitrariedades, contrassensos  e equívocos. 

 

O termo “ideologia” foi empregado pela primeira vez, enquanto categoria 

moderna da filosofia, em 1801 na obra Elementos da Ideologia do filósofo e político francês 

Desttut de Tracy. Em seu primeiro sentido, designava a ciência que estudaria a gênese das 

ideias no pensamento, de tal modo que essas, as ideias, seriam uma expressão orgânica 

humana. Pensada como uma ciência natural à Ideologia tinha por objeto o estudo das 

expressões biológicas representadas enquanto elementos da vontade, da percepção, da 

memória e da razão. (CHAUÍ, 2004). 

   Na querela sobre o método sociológico entre as teorias de Comte e Durkheim fica 

marcada a pluralização conceitual deste termo. Para Comte, o termo possuía dois significados: 

por um lado, continuaria a ser usado para designar a ciências que estudavam as origens das 

ideias, por outro, serviria para designar o conjunto de ideais de uma época, a opinião geral de 

um povo, ou seja, seu senso comum.  Já para Durkheim ideologia tinha significado oposto e 

serviria para demarcar todo conhecimento social que não respeitava as regras do método 

sociológico. (CHAUÍ, 2004). 

  É, porém, na obra: “A ideologia alemã” de Karl Marx Fredrich Engels, publicada 

entre os anos de 1845 e 1846, que tal termo ganhou sua conceituação mais próxima dos usos 

que nos interessa. Nesta obra Marx e Engels (2007), ao criticar os ideólogos alemães, 

produziram a perspectiva sobre ideologia que marcou fundamentalmente a transição 

conceitual filosófica entre os séculos XIX e XX, ou seja, a transição do pensamento 

metafisista para as noções materialistas da história.  

Segundo Marx e Engels (2007), os filósofos alemães analisavam os aspectos da 

vida social separados de sua realidade histórica, concreta e material. Eles universalizavam a 

tese de que seu conceito de homem se aplicava a toda realidade sociológica sem levar em 

consideração os processos políticos e econômicos que influenciam o desenvolvimento da 

história.  Para o pensamento marxista as relações dinâmicas entre economia e política 

determinam historicamente os modos de vida, de tal sorte que a macropolítica determina as 
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relações micropolíticas da sociedade.  

Ao longo do século XX, como nos mostra Eagleton (1997), o conceito de 

ideologia passou por, no mínimo, uma dezena de significações diferentes que vão desde: 

processos de produção de significados e signos na vida social até processos de conversão da 

dinâmica social em realidade naturalmente estabelecida.  

Ainda para Eagleton (1996), dentro do próprio marxismo ocidental, atualmente 

subdivido em várias escolas, a noção de ideologia é marcada por várias divergências 

conceituais na medida em que o dorso do materialismo histórico e dialético dialoga com 

outros campos do saber como: a Psicanálise, a Linguística, o Estruturalismo, o Pós-

estruturalismo etc. 

É possível afirmar diante disso que não existe um conceito unívoco de ideologia. 

Sendo assim, não existe também uma crítica unificada a ideologia. Poderiamos ir mais longe e 

afirmar que diante dessa pluralidade conceitual a própria ideia de ideologia torna-se 

inoperante e noções, supostamente, mais complexas como o “poder” e “hegemonia”, por 

exemplo, seriam mais efetivas como categorias críticas e analíticas.  

Eagleton (1997, p. 21) faz a seguinte proposição sobre a pluralidade conceitual da 

noção de Ideologia  

 
Qualquer palavra que abranja tudo perde o seu valor e degenera em um som vazio. 

Para que o termo tenha significado, é preciso que se possa especificar o que, em 

determinada circunstância , seria considerado o outro dele – o que não significa, 

necessariamente especificar algo que seja sempre e em qualquer parte o outro dele.    

 

 É possível afirma com precisão o que é e o que não é ideológico?  Para responder 

essa pergunta Zizek (1996, p. 9) parece fazer uso de um mecanismo Ad Hoc escrevendo que 

 
“Ideologia” pode designar qualquer coisa, desde uma atitude contemplativa que 

desconhece sua dependência em relação à realidade social, até um conjunto de 

crenças voltado para ação; desde o meio essencial que os indivíduos vivenciam suas 

relações com uma estrutura social até as ideias falsas que legitimam um poder 

político dominante. Ela parece surgir exatamente quando tentamos evitá-la e deixa 

de aparecer onde claramente se esperaria que existisse.  

 

 As afirmações deste autor parecem corroborar com a proposição de Eagleton 

(1997, p. 22) que escreve que “Se não há nada que não seja ideológico, então o termo se 

invalida por completo e desaparece de cena”. Uma solução para esse problema seria falar em 

ideologias e afirmar, com isso, a existência de uma ideologia dominante e ideologias 

marginas. Aqui estaríamos no campo daquilo que Gramsci (1999) chamou de Hegemonia. 
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 Para esse famoso crítico do capitalismo, a hegemonia designa um tipo de 

dominação por consentimento que se estabelece como majoritária. Segundo Eagleton (1997), 

para Gramsci, tal ideia é maior do que noção de ideologia sendo, esta última, apenas uma face 

das formas hegemônicas de dominação.  

 Desta maneira, uma ideologia dominante é aquela que é encontrada de forma 

hegemônica no discurso social alcançada através do convencimento. “Muito cuidadosamente, 

então, podemos definir hegemonia como um espectro inteiro de estratégias práticas pelas 

quais um poder dominante obtém o consentimento ao seu domínio daqueles que subjuga” 

(EAGLETON, 1997 p. 107). 

 O interesse de Gramsci, segundo Barret (1996), é em compreender como as 

organizações sociais de algumas classes se estabelecem através do consentimento como bloco 

dominante. Sua concepção de ideologia, portanto, não é uma concepção determinista, pois 

nela existe uma massiva participação da sociedade civil na hegemonização de determinadas 

práticas sociais. 

 Aqui cabe distinguir, rapidamente, duas formas gerais de compreensão da 

ideologia: os determinismos e os indeterminismos. Abercrombie, Hill e Turner (1996) 

sugerem que uma noção determinista de ideologia é aquela que confere amplos poderes de 

interpelação as instituições socializantes minimizando questões subjetivas e individuais. Já as 

noções indeterministas atuam no campo das possibilidades, em outras palavras, atua na 

análise de quais os efeitos possíveis das diversas interpelações sobre os sujeitos.    

 Para Althusser (1996), por exemplo, a ideologia se materializa nos Aparelhos 

Ideológicos de Estado que, em ultima instância, são as instituições que tem como função 

reproduzir as condições capitalistas de produção.  Althusser (1996, p. 121) afirma 

categoricamente a função da ideologia materializada através dos AIE escrevendo que “Todos 

os Aparelhos Ideológicos de Estado, sejam quais forem, contribuem para o mesmo resultado: 

a reprodução das relações de produção, isto é, das relações capitalistas de exploração”. 

 Em um Estado capitalista, em que os modos de produção e as relações políticas 

são mediados pela economia capitalista, as instituições terão a função de produzir e reproduzir 

as ideias que sustenta essas relações. Esse processo, porém não é uma mera abstração. Ele 

atua concretamente na vida em sociedade, ou nos termos de Althusser, a ideologia interpela os 

sujeitos.  Para esse autor a categoria ideologia é constitutiva da categoria sujeitos. “O homem 

é um animal ideológico” (ALTHUSSER, 1996 p. 132). 
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 Longe de querermos nos aprofundar nesse imenso debate que assola a crítica, o 

intuito desses dois exemplos foi mostrar a panaceia de ideias que envolve o complexo tema da 

ideologia. Não seriamos capaz de explanar todas essas controversas, por isso, como temos 

feito até aqui, escolhemos um dentre os vários caminhos possíveis para dar continuidade ao 

nosso trabalho.   

 Intencionalmente não dissemos a que tipo de concepção de ideologia as noções 

que se associam a uma crítica a hegemonia e a interpelação se contrapõem ou corroboram. 

Lembremos que terminamos o capítulo anterior nos referindo à expressão “Falsa consciência 

esclarecida”. Dissemos, também, que esta aparece como um tipo de limitação à própria ideia 

de esclarecimento através de um ato de fala de duplo nível denominado cinismo.  

 As críticas às formas hegemônicas de dominação surgem em oposição às críticas 

que tinham a noção de “Falsa consciência” como elemento central. Uma falsa consciência 

seria aquela constituída histórica e socialmente sobre uma falsa realidade. Ao usar a expressão 

falsa estamos entrando aqui no jogo nominal e até, mesmo moral, sobre o binômio 

verdadeiro/falso. É a partir dele que nossa diagnostica, agora focada sobre a ideologia e sua 

crítica, continua.  Apresentaremos a seguir três formas de crítica à ideologia que possuem três 

concepções diferentes de ideologia sobre as quais operam.  

   Zizek (1996) apresenta três momentos, por assim dizer, três parâmetros para 

analisar esse conceito e é seguindo alguns passos trilhados por esse autor que continuaremos 

nosso texto: a) Ideologia como um complexo de ideias falsas que justificam uma dada 

realidade social; b) Ideologia em sua relação externa com o indivíduo; c) Ideologia como 

estruturante da própria realidade social.  

Essa divisão privilegia a organização que temos mantido até o momento. Trata-se 

de uma análise que visa os primórdios da Teoria Crítica com Marx e os pensadores mais 

próximos a ele. As ideias da Escola de Frankfurt e seus quatro principais representantes e um 

diálogo com a crítica contemporânea. Especificamente nesse capítulo privilegiaremos o 

pensamento de Zizek. 

Tal privilégio não se trata de uma mera questão de gosto, como pode parecer. E 

sim, entendemos que diante das críticas a inoperância do conceito de ideologia, realizadas 

pelo que Eagleton (2014) chama de pensamentos pós-teóricos, Zizek personifica no 

contemporâneo um dos mais ferrenhos defensores e renovadores dessa noção.    
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3.1 Marx, o marxismo e a crítica à falsa consciência: da alienação à ideologia. 

 

 Não seria arriscado dizer que o ponto de partida de Marx para a construção de 

uma crítica a ideologia não reside no conceito em si, mas em um anterior e, talvez, muito mais 

caro a sua obra: o conceito de alienação. Ricoeur (2015) insiste na interdependência desses 

conceitos sugerindo que a noção de trabalho alienado fornece uma ideia prototípica do que 

viria a ser ideologia na obra de Marx.  

 Segundo Marx (2004), no trabalho alienado existe uma inversão dos valores do 

trabalho. Este passa a ser estranho ao trabalhador que não se relaciona mais diretamente com 

o produto do seu trabalho. Sua produção objetiva um terceiro que, na análise de Marx (2004), 

é a economia nacional. 

   A alienação do trabalho não é, porém, um processo tão simples quanto pode 

parecer. Marx propõe a existência de quatro momentos do processo de alienação que se inicia 

com a alienação do produto do trabalho em si e vai até um processo intersubjetivo de 

alienação a própria condição de homem. Ricoeur (2004) faz uma análise muito precisa desses 

momentos. Vejamos como procede o filósofo francês em sua análise do pensamento de Marx 

(2004). 

 “A primeira forma de alienação reside na relação do homem com seu próprio 

trabalho” (RICOEUR, 2004, p. 60). A este momento podemos chamar de modo de alienação 

em geral. Trata-se do fenômeno de estranhamento entre trabalhador e produto do seu trabalho. 

O produto, para Marx (2004), é a objetivação, ou seja, a transformação do mundo interior em 

elementos constituintes do social, desta maneira, o trabalho se efetiva enquanto constituinte 

da própria existência humana.  

 Todavia, para Marx (2004, p. 80), na economia capitalista “Essa efetivação do 

trabalho aparece ao estado nacional-econômico como desefetivação (Entwirklichung) do 

trabalhador, a objetivação como perda do objeto e servidão ao objeto, a apropriação como 

estranhamento (Entfremdung), como alienação (Entausserung)”. 

 Assim, “O segundo aspecto é a alienação no seio do ato de produção, na própria 

atividade produtiva” (RICOEUR, 2015, p. 60).  Uma vez estranho ao produto de seu trabalho 

a relação deste com o trabalhador se torna uma relação externa. Marx (2004) propõe que 

quanto mais o trabalhador produz, menos posse sobre o produto do seu trabalho ele tem.  O 

ato de produção é um ato alienado, logo, no capitalismo, a produção é sempre alienação.  
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 A “terceira forma vai da alienação no produto e na atividade à alienação da 

própria humanidade do trabalhador. O trabalhador é afetado e atingido em seu ser genérico” 

(RICOEUR, 2015, p. 61). Devemos entender como gênero aqui a coletividade humana em seu 

atributo de universalidade. O gênero humano é aquele que, universalmente, se organiza em 

sociedades. 

 O trabalho, em sua dimensão objetiva, é uma característica do gênero humano. É, 

pois, pela via do trabalho que o homem interage com a matéria inorgânica transformando-a. O 

trabalho humano, porém, distingui-se do dos animais. No primeiro volume de O capital, Marx 

(2013) usa o célebre exemplo da abelha que apesar de fabricar sua casa está limitada a fazer 

sempre da mesma maneira. Uma vez que a efetivação do trabalho é objetivação, a 

subjetividade é uma questão vital para que se possa pensar o trabalho do gênero humano.      

Segundo Ricoeur (2015, p. 64) “Supõe-se o conceito de objetivação e a ideia 

segundo a qual a vida engendra a vida. A humanidade produz a si mesma ao objetivar-se”. 

Desta maneira, a alienação da objetivação, já referida aqui como desefetivação do trabalho, é 

uma alienação da própria condição genérica do homem. 

 
Precisamente por isso, na elaboração de um mundo objetivo [é que] o homem se 

confirma, em primeiro lugar e efetivamente, como ser genérico. Esta produção é a 

sua vida genérica operativa. Através dela a natureza aparece como sua obra e sua 

efetividade (Wirklichkei). O objeto do trabalho é, portanto, a objetivação da vida 

genérica do homem: quando o homem se duplica não apena na consciência, 

intelectual[mente], mas operativa, efetiva[mente], contemplando-se, por isso, a si 

mesmo num mundo criado por ele. Consequentemente, quando arranca (entreisst) do 

homem seu objeto de produção, o trabalho estranhado arranca-lhe sua vida genérica, 

sua efetividade objetiva genérica (Wirklichkei Gattungsgegenstanddlichkeit), e 

transforma a sua vantagem em relação ao animal na desvantagem de lhe ser tirado o 

seu corpo inorgânico, a natureza (...) A consciência que o homem tem de seu gênero 

se transforma, portanto, mediante o estranhamento de forma que a vida genérica se 

torna para ele um meio. (MARX, 2004, p.85) 

 

 Estranhado de seu próprio gênero, a vida genérica deixa de ser um fim e se torna 

um meio, uma espécie de locus da individualidade. A consciência genérica é substituída pela 

consciência individual. Com isso, a relação entre os componentes do gênero, os sujeitos 

concretos, também é afetada. A dimensão genérica da vida, ao ser alienada, produz uma outra 

forma de intersubjetividade inversa á intersubjetividade genérica.   

 Esta outra forma é o que mostra a “quarta e última dimensão da alienação: a 

alienação do homem tornado estranho ao homem, a alienação em nível de intersubjetivadade” 

(RICOEUR, 2015, p. 64). As três formas anteriores de alienação fazem referência direta a 

relação entre o trabalhador e o produto do seu trabalho. A terceira forma, em específico, 

necessita do postulado de que a própria condição humana depende do trabalho. Podemos 
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deduzir desse jogo de palavras que a condição humana, enquanto gênero, no capitalismo, é, 

por si, uma condição já alienada.  

 Nas palavras de Marx (2004, p. 86)  

 
Em geral, a questão de que o homem está estranhado de seu ser genérico quer dizer 

que um homem está estranhado do outro, assim como cada um deles [esta 

estranhado] da essência humana. O estranhamento do homem, em geral toda relação 

na qual o homem esta diante de si mesmo, é primeiramente efetivado, se expressa na 

relação em que o homem esta para com o outro homem. 

 

 A chave para a compreensão da dimensão intersubjetiva do problema geral da 

alienação está na expressão “essência humana”. Mezaros (2006) aponta que o problema do 

que ele chama de “natureza humana” em Marx deve ser analisado do ponto de vista de uma 

ontologia. O que significa dizer, em uma filosofia materialista e histórica, que o homem está 

alienado de sua essência ou natureza? 

 Mezaros (2006) sustenta que, na economia política inglesa, principalmente na 

figura de Adam Smith, é lugar comum a concepção de que é da “natureza humana” a prática 

da troca, do escambo e do intercâmbio. Em outras palavras, o capitalismo, para os pensadores 

da moderna economia inglesa, deve ser pensado como a estrutura natural da organização 

social, pois ele é reflexo da essência do homem.  

 Em oposição a esta ideia devemos evocar novamente o conceito objetivação. O 

homem é produto de suas próprias realizações. Sobre esse complexo tema Mezaros (2006, p. 

137) escreve que “Na visão de Marx, o homem não é, por natureza, nem egoísta nem altruísta. 

Ele se torna, por sua própria atividade, aquilo que é num determinado momento.”. 

 No entanto, a ideia de essência e natureza ainda é usada por Marx (2004), mesmo 

que não faça referência ao pensamento smithiano. O que significa então essa expressão? 

Mezaros (2006) fala em “socialidade”. É da condição do gênero humano a relação 

interpessoal com outros do mesmo gênero.  

Marx (2007, p. 538) explicita esta noção em sua sexta tese contra Feurbach 

escrevendo que  

 
Feuerbach dissolve a essência religiosa na essência humana. Mas a essência humana 

não é uma abstração intrínseca ao indivíduo isolado. Em sua realidade, ela é o 

conjunto das relações sociais. Feuerbach, que não penetra na crítica dessa essência 

real, é forçado, por isso: 1. a fazer abstração do curso da história, fixando o 

sentimento religioso para si mesmo, e a pressupor um indivíduo humano abstrato – 

isolado. 2. por isso, a essência só pode ser apreendida como “gênero”, como 

generalidade interna, muda, que une muitos indivíduos de modo natural. 
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 Devemos agora juntar os pontos soltos da análise feita até aqui. As etapas da 

alienação vão desde alienação do produto do trabalho até a alienação do outro enquanto 

gênero humano. A última etapa termina por alienar o homem em sua própria “socialidade”. 

Segundo Ricoeur (2015) dessa linha de raciocínio deriva uma das mais fundamentais críticas 

de Marx: a crítica à “propriedade privada”.  

 Devemos estar cientes de que, segundo Mezaros (2006), a “propriedade privada” 

é, para a economia moderna, e até para o idealismo alemão, a condição absoluta da vida 

civilizada. Nos seus “`Princípios da filosofia do direito” Hegel (1997b), por exemplo, reserva 

um lugar de genuína importância a esta na constituição da vida em sociedade. Para ele a 

propriedade privada a expressão da liberdade enquanto vontade abstrata. Tamanha é a 

importância dada a propriedade privada que Hegel (1997b, p. 48) escreve que “ A ideia 

platónica do Estado contém uma injustiça para com a pessoa ao torná-la incapaz, por uma lei 

geral, de propriedade privada.”  

 Marx (2010) se opõe veementemente a esta ideia. Para ele a ideia de propriedade 

privada é estritamente ideológica, não tem princípios materiais. Se a civilidade estava 

intimamente ligada à propriedade, ao derivar esta ultima das relações objetivas do trabalho 

estabelecidos no capitalismo, Marx confere a noção de propriedade privada outro significado, 

um significado histórico, e coloca em xeque a estrutura de sociabilidade que constituía o 

pensamento moderno.  

 “Na realidade, a alienação é a fonte, a causa, o fundamento da propriedade 

privada: não a maneira de uma causa positivista, mas como a significação fundamental que 

rege o fato”. (RICOEUR, 2015, p. 68).  É ao admitir essa possibilidade que abrimos espaço 

para entrar na crítica a ideologia na concepção de Marx a partir do seguinte questionamento: 

como é possível aos homens alienarem-se em seu próprio trabalho. 

 

3.1.1 A crítica à alienação: sobre a passagem da essência à história.  

 

 Voltemos um pouco aos “Princípios da filosofia do direito” de Hegel (1997a). É 

lugar comum para os estudiosos da filosofia hegeliana afirmar que esta obra foi escrita sob 

forte influência da Revolução francesa.  Baseando-se nisso, Vasconcelos (2010, p. 93) escreve 

que Hegel   

 

[...] em termos estritamente sucintos, buscou conciliar a esfera dos interesses e 

personalidades individuais, inconciliáveis no âmbito da sociedade civil, com o 

interesse comum representado pela mediação de um Estado que se colocou acima 

das classes sociais, e que garantiria a liberdade que se manifesta espontaneamente 
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nas vidas econômica e privada e suas instituições civis, constituindo-se em um 

âmbito superior de racionalidade universal e absoluta. 

 

 Para Marx (2010), o direito hegeliano inverte as relações, tal como na ideia geral 

de alienação. O Estado é elevado à condição de sujeito da ação. A sociedade civil é colocada 

como produto do Estado, com isso o povo perde seu conteúdo genérico (lembremos-nos da 

noção de gênero já mencionada) e o vetor da ação política se torna o Estado.  Para 

Vasconcelos (2010) a consequência dessa inversão hegeliana na crítica de Marx é que o povo 

é impedido de legislar, uma vez que esta se torna função estrita do sujeito Estado.   

 A este processo Marx (2010) denominou, indiretamente, de “alienação política”. 

Segundo Enderle (2010, p. 21) 

 
Para Marx, o Estado político, a constituição, representa a separação do povo em 

relação à sua própria essência, sua “vontade genérica”. O povo é o “Estado real”, a 

base da constituição. Ele é o “todo”, o poder constituinte; a constituição é a “parte”, 

o poder constituído. A alienação política tem lugar no momento em que o povo, ao 

se submeter à sua própria obra, perde seu estatuto fundante e as posições são 

invertidas. O que era o todo passa à posição de parte, e vice-versa. O povo, antes o 

“Estado real”, é privado de seu conteúdo genérico, que se vê então hipostasiado na 

esfera política. Com isso, dá-se a separação e a oposição entre Estado (constituição) 

e sociedade civil, Estado político e Estado não político.  

 

  A alienação, portanto, aparece em Marx (2010) como um processo de depósito no 

Estado onde o conteúdo deste é o poder de legislar.  Algumas frases atrás foi sugerido que a 

origem da “alienação política” é a propriedade privada. Esta é o elo de todo processo de 

alienação. Marx (2004) aponta que na economia smithiana a “propriedade privada” é produto 

do trabalho. O trabalho, porém, está alienado a uma condição de que seu produto é estranho 

ao trabalhador e comum à economia nacional, em outras palavras, ao Capitalismo.  

 Já afirmamos que para Hegel (1997b) a “propriedade privada” é a manifestação da 

vontade individual que deve ser mediada pelo Estado para a manutenção da coesão da vida 

em sociedade. Nas palavras do autor 

 
É a minha vontade pessoal, e portanto como individual, que se torna objetiva para 

mim na propriedade; esta adquire por isso o caráter de propriedade privada, e a 

propriedade comum, que segundo a sua natureza pode ser ocupada individualmente, 

define-se como uma comunidade virtualmente dissolúvel e na qual só por um ato do 

meu livre-arbítrio eu cedo a minha parte. (HEGEL, 1997, p. 47). 

 

 É função do Estado, nessa filosofia do direito, mediar os interesses individuais e 

os interesses coletivos. Devemos lembrar, porém que a filosofia hegeliana é tida como 

idealista. Nela tudo se passa sob as condições ideais para realização efetiva da Razão na 

história. O direito a “propriedade privada” em Hegel (1997b) é conhecido como direito 
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abstrato. A “alienação política” encontra sua fundamentação final na tese de que o Estado 

ideal estabeleceria as condições ideias para o uso-fruto do trabalho materializado na 

“propriedade privada” enquanto manifestação da vontade. No capitalismo, porém, as 

condições materiais concretas estão longe de ser as analisadas por Hegel. É na sua crítica a 

ideologia que Marx submete tais questões ideias ao crivo da história concreta que se 

materializa nas reais relações de produção.   

 Esse movimento, o de submeter à realidade ao crivo da história, é, também, um 

movimento de desnaturalização do direito. Este deixa de ser universal e abstrato para se tornar 

um produto da legislação das classes dominantes. Engels (1984), por exemplo, buscou nos 

primórdios das organizações sociais da antiguidade a origem da propriedade privada.   

 Para esse autor a origem desta, nas sociedades clássicas, esta intimamente ligada 

aos desenvolvimentos de modos de comercialização.  

 
 A aparição da propriedade privada dos rebanhos e dos objetos de luxo trouxe o 

comércio individual e a transformação dos produtos em mercadorias. Este foi o 

germe da revolução subseqüente. Quando os produtores deixaram de consumir 

diretamente os seus produtos, desfazendo-se deles mediante comércio, deixaram de 

ser donos dos mesmos. Já não podiam saber o que ia ser feito dos produtos, nem se 

algum dia (conforme se tornou possível) estes seriam utilizados contra os 

produtores, para explorá-los e oprimi-los. Por essa razão, aliás, é que nenhuma 

sociedade pode ser dona de sua própria produção, pelo menos de um modo 

duradouro, nem controlar os efeitos sociais de seu processo de produção, a não ser 

pela extinção da troca entre os indivíduos. ( ENGELS, 1984, p.  124) 

 

 Engels (1984) apresenta, em sua tese uma situação diametralmente oposta ao do 

direito natural ou a da vontade abstrata. A incorporação da noção de “propriedade privada”, 

para ele, é posterior ao direito. Ainda na antiguidade clássica, analisa o autor, esta noção surge 

posterior às formas de organizações gentílicas. Sobre a constituição do estado Ateniense ele 

escreve 

 
Introduzia-se agora, portanto, um elemento novo na constituição: a propriedade 

privada. Os deveres dos cidadãos do Estado eram determinados de acordo com o 

total de terras que possuíam e, na medida em que ia aumentando a influência das 

classes abastadas, iam sendo abandonadas as antigas corporações consangüíneas. A 

constituição gentílica sofria outra derrota. Entretanto, a gradação dos direitos 

políticos segundo a propriedade não era uma dessas instituições sem as quais o 

Estado não pode existir. Por maior que seja o papel representado na história das 

constituições dos Estados por essa gradação, grande número deles, e precisamente 

os mais desenvolvidos, prescindiram dela. (ENGELS, 1984, p. 128) 
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 O final desta última passagem é muito caro ao pensamento de Marx. Engels 

(1984) afirma categoricamente a possibilidade de uma dissociação entre a noção de Estado e a 

noção de propriedade privada. Marx e Engels (1998, p. 42) escrevem que “O executivo, no 

Estado moderno, não é senão um comitê para gerir os negócios comuns de toda a burguesia”. 

 O que esta posto aqui é uma antropologização e uma historicização do conceito de 

“propriedade privada”. A conclusão imediata destas é que tal noção tem cumprido seu papel 

de alienação do trabalho historicamente, atingindo seu ápice no capitalismo, pois neste o 

“Estado capitalista” passa a propiciar as condições para tal legislando em favor das classes 

dominantes.  

 Tais conclusões são à base dos fundamentos da crítica à ideologia. Tentemos, 

pois, nos reorganizar metodologicamente uma vez que parece que demos o prenuncio da 

crítica sem esclarece diretamente o destinatário desta. Tratemos, pois do conceito em si tal 

qual descrito na obra “A ideologia alemã”.  

  

3.1.2 O conceito de ideologia propriamente dito: uma crítica das representações à luz do 

materialismo histórico. 

 

 Voltemos às precisas análises feitas por Ricoeur (2015) sobre o conceito de 

ideologia. Nelas, o autor afirma que a obra “A ideologia Alemã” é fundamental para a 

construção de um léxico próprio de Marx. Ela marca a transição entre o uso de conceitos 

idealistas, ainda que com o intuito de crítica, para a construção de um vocábulo materialista 

que tem seu acabamento em” O Capital”. 

 Talvez o grande acréscimo a esse léxico, nos diz Ricoeur (2015), seja a 

substituição de termos como espírito, ideias e outros comuns a gramática idealista por: 

relações de produção, meios de produção, classe etc. O que antes era apenas afirmado como 

base real se torna “infraestrutura” e a ideologia passa a ser analisada a partir da 

“superestrutura”.  

  Do ponto de vista geral, nesse texto, Marx e Engels (2007) debruçam-se sobre as 

análises pós-hegelianas da dinâmica social da Alemanha personificadas na figura de três 

pensadores: Ludwing Feurbach, Bruno Bauer e Max Stiner. Não é nosso objetivo uma análise 

minuciosa das ideias destes. Trataremos aqui sinteticamente do pensamento pós-hegeliano na 

figura da ideia de representação. 

 Em sua abertura a tese geral do texto já diretamente exposta.  
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Os pressupostos de que partimos não são pressupostos arbitrários, dogmas, mas 

pressupostos reais, de que só se pode abstrair na imaginação. São os indivíduos 

reais, sua ação e suas condições materiais de vida, tanto aquelas por eles já 

encontradas como as produzidas por sua própria ação. (MARX; ENGELS, 2007, p. 

87) 

  

 A crítica central apresentada reside sobre o conceito de representação 

(Vorstellugens). De acordo com Ricoeur (2015) o pensamento pós-hegeliano dedicava-se a 

crítica das condições ideias contidas no interior das representações que os homens fazem de 

si.  Para Marx e Engels (2007), porém existe uma discrepância entre a crítica das 

representações e a crítica das reais condições de organização social em sua dimensão histórica 

e antropológica.  

 Devemos lembrar a larga importância dada por Hegel a metafísica e a teologia. 

Marx e Engels (2007) atacam os filósofos alemães precisamente neste excesso. Segundo eles 

tais pensadores subsumiam a crítica da realidade na crítica das representações oferecidas pelo 

sistema filosófico hegeliano. Marx e Engels (2007, p. 84) questionam se “A nenhum desses 

filósofos ocorreu a ideia de perguntar sobre a conexão entre a filosofia alemã e a realidade 

alemã, sobre a conexão de sua crítica com seu próprio meio material.”  

 O termo material é a premissa da composição do léxico o qual nos referimos 

anteriormente. Ele assume caráter de real, em sua acepção de realidade, e faz oposição às 

noções idealistas, dentre elas as representações. O crivo da verdade que se opunha à dimensão 

imaginária de uma representação é a história. A ideologia, portanto, não tem em si uma 

história. Ela é a distorção, precisamente inversão como no conceito de alienação, da história 

dos meios materiais de produção.    

 
A moral, a religião, a metafísica e qualquer outra ideologia, bem como as formas de 

consciência a elas correspondentes, são privadas, aqui, da aparência de autonomia 

que até então possuíam. Não têm história, nem desenvolvimento; mas os homens, ao 

desenvolverem sua produção e seu intercâmbio materiais, transformam também, 

com esta sua realidade, seu pensar e os produtos de seu pensar. Não é a consciência 

que determina a vida, mas a vida que determina a consciência. ( MARX; ENGELS, 

2007, p. 95) 

  

 É necessário entender, contudo, a abrangência do conceito de “produção”. Trata-

se da produção dos meios de vida e não de mercadorias, como uma análise simplista pode 

levar a crer. Nesse sentindo, “De um lado os homens agem para produzir as suas condições de 

existência e, de outro, são igualmente dependentes dessas condições.” (RICOEUR, 2015, p. 

96). Aqui é possível identificar uma forte ruptura com um conceito já apresentado: o de 

objetivação. 
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 Lembremos que tal conceito faz referencia a uma externalização. A materialização 

das ideias no mundo social. Em oposição esta ideia, internamente a própria elaboração dos 

autores, surge à concepção de “forças produtivas”. 

 
Os homens são os produtores de suas representações, de suas ideias e assim por 

diantea, mas os homens reais, ativos, tal como são condicionados por um 

determinado desenvolvimento de suas forças produtivas e pelo intercâmbio que a ele 

corresponde, até chegar às suas formações mais desenvolvidas. A consciência 

[Bewusstsein] não pode jamais ser outra coisa do que o ser consciente [bewusste 

Sein], e o ser dos homens é o seu processo de vida real. Se, em toda ideologia, os 

homens e suas relações aparecem de cabeça para baixo como numa câmara escura, 

este fenômeno resulta do seu processo histórico de vida, da mesma forma como a 

inversão dos objetos na retina resulta de seu processo de vida imediatamente físico.  

( MARX; ENGELS, 2010, p.94) 

 

 Não há um abandono radical da representação. Esta passa a ser produto da 

atividade humana e não mais produtora. Podemos, então, enunciar um conceito mínimo de 

ideologia para Marx ela é: “a inversão da história”. Esse conceito sucinto, e passivo de crítica, 

nos serve para operar a seguinte proposição: a ideologia é uma inversão da história na medida 

em que aliena a atividade humana a representações que não tem correspondência com a 

realidade material. Vejamos a proposição de Ricoeur (2015, p. 101) 

 
Para Marx, a ideologia é o que se reflete pelo viés da representação. É o mundo das 

representações enquanto ele se opõe ao mundo histórico cuja consistência própria 

deve a atividade humana, as condições da atividade, a história das necessidades, a 

historia da produção, etc.   

 

 Essa proposição nos conduz a outro termo importante do léxico marxista: o 

“materialismo histórico”. É bem verdade que não existe essa expressão na obra de Marx 

sendo ela cunhada pelo marxismo posterior. Entretanto, parece claro que a combinação dessas 

duas palavras, enquanto um sintagma, explicita de maneira precisa o procedimento de Marx 

em sua crítica das representações.  

 Uma crítica à ideologia, logo, é necessariamente uma crítica materialista, pois 

opõem às condições objetivas da realidade as condições ideias da noção de representação. E 

histórica, pois busca elementos antropológicos como dado de factualdiade. Nestes elementos 

antropológicos reside outra importante observação sobre o conceito de ideologia e sua crítica 

em Marx: o problema da ideologia é, também, um problema da consciência.  

 Para o idealismo alemão, e para os pós-hegelianos, a consciência é ponto de 

partida para a compreensão dos fenômenos sociais. Em sua crítica à ideologia, Marx e Engels 

(2007) apontam essa noção como invertida. Não se trata de partir de uma consciência 

projetiva, mas de chegar a uma. “Desde o início, portanto, a consciência já é um produto 
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social e continuará sendo enquanto existirem homens.” (MARX; ENGELS 2007, p. 37). 

Voltemos a alguns trechos de citações anteriores para melhor explicitar essa ideia. Por 

exemplo, quando os autores afirmam que “A consciência [Bewusstsein] não pode jamais ser 

outra coisa do que o ser consciente [bewusste Sein], e o ser dos homens é o seu processo de 

vida real.” ( MARX;ENGELS, 2007, p.95). 

 A consciência não é anterior ao homem ela é produto da realidade histórica.  Não 

há, para esses autores, uma consciência enquanto uma entidade metafísica que se autoenuncia. 

Sua determinação é produção e, como já vimos, produção, no capitalismo, é alienação, logo: 

“A moral, a religião, a metafísica e qualquer outra ideologia, bem como as formas de 

consciência a elas correspondentes, são privadas, aqui, da aparência de autonomia que até 

então possuíam” ( MARX;ENGELS, 2007, p.95). 

 A consciência esta intimamente ligada ao interior das representações que são 

oferecidas historicamente para acessar a realidade. Não nos aprofundaremos na ontologia da 

consciência na “Ideologia alemã”, mas é de fundamental importância saber que nessa 

concepção sua determinação é histórica e produto da “divisão do trabalho”. Antes dessa a 

consciência é apenas uma percepção empírica do imediato. Com a divisão do trabalho a 

consciência, em sua interação com os meios materiais passa operar sobre estes, mas não sem 

que as condições históricas de sua existência já estejam previamente dadas.  

 Chegamos, com isso, ao final de nossa elaboração sobre a ideologia em Marx e 

Engels. De onde vem as representações que produzem uma consciência que,como produto do 

trabalho, se aliena a estas? Aqui é necessário introduzir um dos principais conceitos da obra 

de Marx; o conceito de “classe”. Devemos entender, basicamente, uma classe social como 

sendo o produto da divisão do trabalho. Marx e Engels (2007) chamam de classe dominante 

aquela que tem o controle sobre os meios de produção.  

 Uma vez que o conceito de produção faz referência a própria produção da 

realidade, a classe dominante de controle sobre a produção da realidade. Essa tautologia 

simples é fundamental para o fim de nossa explanação sobre a Ideologia.  

 
As ideias da classe dominante são, em cada época, as ideias dominantes, isto é, a 

classe que é a força material dominante da sociedade é, ao mesmo tempo, sua força 

espiritual dominante. A classe que tem à sua disposição os meios da produção 

material dispõe também dos meios da produção espiritual, de modo que a ela estão 

submetidos aproximadamente ao mesmo tempo os pensamentos daqueles aos quais 

faltam os meios da produção espiritual. As ideias dominantes não são nada mais do 

que a expressão ideal das relações materiais dominantes, são as relações materiais 

dominantes apreendidas como ideias; portanto, são a expressão das relações que 

fazem de uma classe a classe dominante, são as ideias de sua dominação. Os 

indivíduos que compõem a classe dominante possuem, entre outras coisas, também 
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consciência e, por isso, pensam; na medida em que dominam como classe e 

determinam todo o âmbito de uma época histórica, é evidente que eles o fazem em 

toda a sua extensão, portanto, entre outras coisas, que eles dominam também como 

pensadores, como produtores de ideias, que regulam a produção e a distribuição das 

ideias de seu tempo; e, por conseguinte, que suas ideias são as ideias dominantes da 

época. (MARX; ENGELS, 2007,p. 47)   

 

 Devemos, por fim, agregar uma última noção ao termo ideologia. Ela é produção 

de um tipo de consciência que acessa ideias (representações) previamente produzidas pelos 

interesses de uma classe dominante. Não sendo estas representações condizentes com a 

realidade material histórica elas são falsas representações. Seu produto, portanto, é uma 

consciência alienada a essas falsas representações: uma “falsa consciência”. 

 

3.1.3 Lucácks e Mezaros: a crítica da falsa consciência após Marx. 

   

 Segundo Vasconcelos (2010), o conceito de ideologia na obra de Marx vai 

gradativamente sendo acoplado ao conceito de fetiche da forma-mercadoria. Ela passa a ser 

incorporada aos mecanismos econômicos descritos em O Capital. Em uma acepção final, na 

obra de Marx, ideologia passa a ser o antônimo de ciência econômica. Não nos 

aprofundaremos nessa ideia aqui, será dedicada outra sessão para esta análise quando nos 

dedicarmos ao fetiche da mercadoria. Por agora, vejamos duas acepções do termo após Marx, 

mas que fazem uso de categorias semelhantes às encontradas na obra deste autor.  

Alguns pensadores são importantes na atualização da ideologia, bem como sua 

crítica, nos primeiros anos do século XX. Particularmente Lênin, Gramsci e Lukács. O nosso 

interesse recai aqui sobre o filósofo húngaro Gyorgy Lukács 12  e um de seus mais 

proeminentes continuadores Istvan Mezaros. Tal escolha se deve a tentativa de atualização do 

conceito de ideologia de maneira interior a obra de Marx. Com isso não dizemos que os 

outros dois não o fizeram.  

Entretanto, a linha aqui escolhida para tratar do tema privilegia críticos que se 

debruçaram sobre a ideologia na relação íntima com o binômio verdadeiro/falso.  Como já 

dissemos, para Gramsci, por mais fundamental que seja a noção de ideologia ela é parte 

constituinte do conceito de hegemonia. Desta maneira, a discussão verdadeiro/falso é lateral 

                                                           
12 Devemos aqui uma menção a Karl Meheime e seu debate sobre a relação entre a ideologia e a sociologia do 

conhecimento. Menheim (1987) cunha um conceito denominado “ideologia total” que refere-se a todas as ideias 

de verdade produzidas por uma cultura em uma época. Tal conceito é profundamente influenciado pelo 

pensamento de Georg Lukács, apesar de possuir significativas diferenças. Esse é um dos motivos pelos quais não 

deteremos em Menheime. Para além, não é objetivo nosso uma profunda discussão sobre o debate ideologia e 

ciência. Para isso ver Menheim (1987). 
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para o autor italiano. Já no caso de Lênin, este influencia profundamente Lukács. Correriamos 

o risco de uma profunda redundância ao tratar desses dois autores.    

 Assim, queremos expor este conceito como ele apresentado, principalmente, em 

duas importantes obras: História e consciência de classes publicado em 1923 e O poder da 

ideologia originalmente de 1989. São duas obras que sintetizam de maneira precisa a 

retomada da ideologia e sua crítica no campo do marxismo. Uma nas primeiras décadas do 

século XX e a outra em seu final. 

 Lukács (2003), influenciado pelos movimentos revolucionários na Rússia e seus 

primeiro anos exitosos e, também, pela segunda internacional13, dedica-se a reafirma, no 

interior da crítica marxista ao capitalismo, o potencial revolucionário da classe operária.  Em 

termos gerais Eagleton (1997, p. 90) apresenta uma precisa síntese do pensamento do filosofo 

húngaro escrevendo que, para ele 

 
Todas as formas de consciência de classe são ideológicas, mas algumas, por assim 

dizer, são mais ideológicas que outras. O que é especificamente ideológico na 

burguesia é sua incapacidade de compreender a estrutura da formação social como 

um todo por causa dos efeitos nefastos da reificação. A reificação fragmenta e 

desloca nossa experiência social de modo que, sob sua influência, esquecemos que a 

sociedade é um processo coletivo e passamos a vê-la meramente como este ou 

aquele objeto ou instituição isolada.  

 

 Analisemos mais delicadamente a síntese apresentada nesta citação. Konder 

(2002) apontar que a grande contribuição de Lukács ao conceito de ideologia e sua crítica, 

além da reafirmação do operário, é o aprofundamento da noção de reificação e seus efeitos na 

estrutura social.  Segundo Bottomorre (2012, p.464), em seu “Dicionário do pensamento 

Marxista”, este termo  

 
É o ato (ou resultado do ato) de transformação das propriedades, relações e ações 

humanas em propriedades, relações e ações de coisas produzidas pelo homem, que 

se tornaram independentes (e que são imaginadas como originalmente 

independentes) do homem e governam sua vida. Significa igualmente a 

transformação dos seres humanos em seres semelhantes a coisas, que não se 

comportam de forma humana, mas de acordo com as leis do mundo das coisas. A 

reificação é um caso “especial” de ALIENAÇÃO, sua forma mais radical e 

generalizada, característica da moderna sociedade capitalista. 

 

 

                                                           
13 Vale esclarecer que a influencia desses movimentos sobre o filosofo húngaro é bastante ambígua. Pois, se de 

um lado existe, na obra “História e consciência de classe” uma espécie de elogio à classe operária enquanto 

elemento fundamental da revolução comunista. De outro, Lukács é, também, conhecido por trazer para dentro do 

marxismo tendências menos ortodoxas como a sociologia de Weber ou mesmo uma releitura da noção da 

“Consciência em si” de Hegel (1997b) em sua “ Fenomenologia do Espirírto”. 
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 Tal definição é um lugar comum ao pensamento marxista. A contribuição de 

Lukács (2003) reside na proposição de que todas as relações sociais dentro do capitalismo são 

relações sociais reificadas. A consciência da classe burguesa, que sustenta tais dinâmicas, 

também o é. Deste modo, aprisionada nas relações mercadológicas a burguesia limita-se a 

reproduzir formas sociais pré-existentes.  Sobre isso o autor escreve 

 
O trágico e o dialético da situação de classe da burguesia revela-se no fato de que 

não somente é de seu interesse, mas é, até mesmo, uma necessidade imprescindível 

para ela adquirir, sobre cada questão particular, uma consciência tão clara quanto 

possível de seus interesses de classe, mas que se torna fatal para ela, se essa mesma 

consciência se estender à questão da totalidade.  (LUKÁCS, 2003, p. 167). 

 

 Para ele, a consciência burguesa é incapaz de perceber a totalidade dos fenômenos 

sociais. Ela resumiu-se à produção de um mundo particularista que sustenta seus interesses.  

Segundo Eagleton (1997) a ideologia para Lukács é a incapacidade de perceber a totalidade 

do social que é substituída pelos interesses particulares da consciência burguesa. A ideologia, 

com isso, não é apenas uma falsa consciência, mas uma consciência que, diante de sua 

incapacidade da percepção do todo, se limita a sua particularidade e admite, erroneamente, 

esta como total. 

 Caberia ao proletariado à superação desta situação ideológica que impede a 

percepção da totalidade. O valor atribuído à consciência da classe proletária é tamanho que 

Lukács (2003, p. 174) afirma que “o destino da revolução (e com ela o da humanidade) 

depende da maturidade ideológica do proletariado, da sua consciência de classe”.  

 Essa consciência capaz, porém é, ainda, apenas um potencial na classe 

trabalhadora. Segundo Konder (2002) em “História e consciência de classe” existem duas 

perspectivas da consciência da classe proletariada. A primeira é a “real” ela é reificada por ser 

produto da dinâmica do capitalismo. A segunda é a possível. Esta, quando atingida permitiria 

a classe operária a totalização dos processos sociais. “A ‘consciência possível’ do movimento 

operário ultrapassa, então, os limites da perspectiva parcial e da fragmentaridade e supera as 

distorções ideológicas.” (KONDER, 2002, p. 96). 

 Tanto para Konder (2002) quanto para Eagleton (1997) a crítica à ideologia em 

Lukács (2003) é utópica. O segundo comentador é mais duro com o filósofo húngaro 

sugerindo que suas ideias conversam perigosamente com ideias idealistas. Lukács (2003) 

dedica parte importante do seu trabalho a trazer conceitos kantianos e hegelianos para sua 

crítica. 
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 Eagleton (1997) afirma, por exemplo, que Lukács substitui o conceito de absoluto 

de Hegel pelo conceito de totalidade. Longe de entrar nessa querela, o pensamento de Lukács 

influenciou profundamente os movimentos críticos que o sucederam, principalmente sua ideia 

de que a reificação não é um fenômeno estrito à economia, mas da vida social. Ela é, talvez, 

em uma leitura menos ortodoxa deste autor, o laço social estabelecido pela consciência 

burguesa no capitalismo.  

    É a partir dessa leitura que podemos situar a questão da ideologia para Istvan 

Mezáros. Este filósofo, também húngaro, segue relativamente à mesma linha de elaboração 

conceitual de Lukács. Vejamos, já de imediato, a definição de ideologia segundo ele,  

 

Na verdade, a ideologia não é uma ilusão nem supertição religiosa de indivíduos 

mal-orientados, mas uma forma específica de consciência social, materialmente 

ancorada e sustentada. Como tal, não pode ser superada na sociedade de classe. Sua 

persistência se deve ao fato de ela ser constituída objetivamente (constantemente 

reconstituída) como consciência prática inevitável da sociedade de classes, 

relacionada com a articulação  de conjuntos de valores estratégicos rivais que tentam 

controlar o metabolismo social em todos os seus principais aspectos. Os interesses 

sociais que desenvolvem ao longo da história e se entrelaçam conflituosamente 

manifestam-se, no plano da consciência social, na grande diversidade de discurso 

ideológicos relativamente autônomos ( mas, é claro, de modo algum independentes), 

que exercem forte influência sobre os processos materiais mais tangíveis do 

metabolismo social. (MEZÁROS, 2014, p. 65) 

  

Nessa citação podemos ver algumas manutenções, alguns acréscimos e alguns 

rompimentos em relação as proposição de Lukács (2003). Devemos perceber que mantém-se 

a tese de que a ideologia é a estrutura relacional da sociedade de classes, ou seja, é a estrutura 

relacional da burguesia: a reificação. A isso podemos acrescentar que, para esse autor, a 

própria noção estrutural da sociedade deve ser complexificada. Devemos pensar, agora, a 

partir da noção de matabolismo social.  

 Para Mezáros (2011) o capitalismo funciona, metaforicamente, tal qual um 

organismo que metaboliza a substância social a partir de uma socioeconomia. O 

sociometabolismo é o controle vital das funções do capital. Poderiamos dizer que é a 

hierarquização da organização social. Não se trata apenas de uma luta entre duas classes, mas 

admitir que, internamente as classes, são travadas lutas hierárquicas pelo poder político. 

  
Assim, as ideologias conflitantes de qualquer período histórico constituem a 

consciência prática necessária em termos da qual as principais classes da sociedade 

se inter-relacionam e até se confrontam, de modo mais ou menos aberto, articulando 

sua visão da ordem social correta e apropriada como um todo abrangente. 

(MEZÁROS, 2014, p. 65).     
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 O problema da totalidade esta em questão nessa nova forma de se compreender a 

ideologia, porém agora como uma disputa pela totalidade. Ela deixar de ser, somente, uma 

questão de uma verdade em oposição a mentira da reificação da classe burguesa e passa a ser 

a relação entre o binômio verdadeiro/falso com a história. Podemos observar aqui que a crítica 

de Eagleton (1997) parece não se aplicar. Não se trata mais de um absoluto no sentido 

hegelinao, mas de formas históricas de organizações sociais.  

 As ideologias são, portanto, determinadas pela história de duas maneiras: 1) 

produzindo as orientações conflituosas que se tornam o objeto de resolução das organizações 

sociais, mas que são intrínsecas a essas organizações. Devemos pensar aqui em um ciclo 

vicioso que sustenta a luta de classes. Essa luta ocorre pelo estabelecimento de formações 

políticas hegemônicas. Cada época tem seus problemas a ser superados e constructos 

ideológicos que apontam as soluções deste; 2) Os problemas e os constructos resolutivos 

visam, em geral, a organização do metabolismo social. Este aparece como uma estrutura 

organizacional da produção. (MEZÁROS, 2014). 

 Derivadas dessas determinações históricas das ideologias é possível afirma, 

segundo o autor, três posições ideológicas típicas: 1) uma posição acrítica sobre a ordem 

vigente. Entende-se, nessa posição, que tal ciclo é estrutura comum a vida em sociedade; 2) 

Apontar a irracionalidade da organização social de classes como elemento de sua superação, 

estamos aqui no campo do esclarecimento e 3) Adotar uma postura de negação da ideia de 

classe, pois uma vez que se fala em classes parece não haver mais sentido na manutenção do 

velho conceito marxista de luta de classes. 

 É necessário notar que nas proposições de Mezáros (2014), ainda, estamos no 

campo da falsa consciência, talvez agora, como falsas consciências. Fala-se agora não em 

totalidade, mas em tentativas de controle político e econômico desta. Estamos em um campo 

mais complexo de produção da verdade, mas ainda no campo da produção da verdade.  

 As estruturas de inteligibilidade, por si, não são capazes de supera a ideologia 

uma vez que ela é produto da organização em classes, mas ainda são necessárias para a 

elaboração deste conceito. Elas, em ultima instância, são ideias que, mesmo dando um passo 

decisivo em relação ao binômio falso/verdadeiro, estão ligadas a ideia da verdade de uma 

classe. É possível, com isso, perceber um contínuo entre Marx, Lukács e Mezáros. Podemos 

resumir com a seguinte formula extraída da crítica de Eagleton (1997), ainda que o autor se 

refira somente aos dois primeriros. Nos três casos trata-se de uma questão cognitiva, ou seja, 

de produção de modos de inteligibilidade da realidade. Em Marx a partir do conceito de 
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Superestrutura ou como a economia-política organiza os meios materiais de produção. Em 

lukács a partir da ideia de reificação ou como se organiza, no capitalismo, o controle do 

capital sobre a consciência. Por fim, em Mezáros, trata-se da manutenção do sistema 

sociometabólico do capitalismo a partir das disputas por hegemonização de determinadas 

práticas de regulação do sociometabolismo do Capitalismo.  

 

3.2 Para além do binômio verdadeiro/falso: a Ideologia em sua forma cultural 

 

 Até o presente momento temos tratado a ideologia do ponto de vista das relações 

entre modos de inteligibilidade de realidade. Desta maneira, ela parece, seguindo essa linha de 

pensamento, ser um problema iminentemente cognitivo. Em outras palavras, um problema da 

consciência. Até agora nos furtamos de uma explicação mais delicada do que seja a 

consciência. Falamos da relação entre consciência e representação e da consciência como a 

inteligibilidade de uma classe social. Falamos dela até agora como efeito. Mas o que é a 

consciência então? 

 Iasi (2011) sugere que devemos compreender tal conceito como um processo e 

não como uma entidade acabada em si. A descrição do processo da consciência que mais 

fortemente influência o pensamento marxista é o de Hegel (1997a) em sua “Fenomenologia 

do espírito”.  Façamos um breve esquema da dialética da consciência em Hegel.   

 É praticamente impossível extrair, do pensamento hegeliano, uma definição 

acabada do que é consciência. O que é posto por ele é o processo da consciência torna-se 

consciente de si e dos objetos do mundo através da certeza de si, da percepção e do 

entendimento.  

 Em um primeiro momento, deste processo, a consciência é um “Eu” que percebe a 

si mesmo, que toma consciência de si a partir da sua relação com os objetos do mundo. Disso 

deduz-se, segundo Taylor (2014), que a consciência é um processo inerente à vida. Ela é 

necessariamente relacional. 

  Sendo capaz de perceber a si, o “Eu” é capaz de perceber o que não é o si: o Isto. 

Aqui encontramos em Hegel (1997a) a pressuposição básica da “certeza sensível” ou a 

“experiência imediata”. Tomando por bases essa experiência empírica do “Eu” o autor propõe 

que a consciência e seu objeto, enquanto categorias, são universais. Mas, para ele o “Eu” não 

é uma mera passividade. Ele é capaz de indagar a certeza sensível sobre aquilo que não é: o 

Isto. Tal indagação é uma faculdade da consciência de diferenciar o “Isto” e o “Eu”. Desta 
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maneira, a consciência pode tomar a si mesma como um “isto”, como um objeto de sua 

própria reflexão. Este movimento de rompimento da unidade entre Eu e objeto Hegel chamou 

de percepção. Nas palavras do autor 

 
119 – [Ich werd also] Assim primeiro me dou conta da coisa como Uno e tenho de 

mantê-la assim nessa determinação verdadeira; se algo lhe ocorrer de contraditório 

no movimento do perceber, isso deve ser reconhecido como reflexão minha. Agora 

surge na percepção também diversas propriedades – propriedade essas que parecem 

ser da coisa. Só que a coisa é Uno, e estamos conscientes de que recai em nós essa 

diversidade pela qual a coisa deixa de ser Uno. (HEGEL, 1997a, p. 88) 

 

Devemos entender o termo “coisa” por aquilo que se percebe. Um tipo de 

universalidade para a qual se dirige a consciência. Uma homogeneidade do todo que logo é 

questionamento pela proposição de que existem contradições entre o todo, que é Uno, e as 

partes.  O produto dessa contradição é a percepção do Outro.  A consciência, ao perceber a 

diferença entre o todo e a parte percebe, assim, o Outro. “O objeto é, antes, sob o mesmo e 

único ponto de vista, o oposto de si mesmo: para si, enquanto é para Outro; e para Outro 

enquanto é para si.” (HEGEL, 1997a, p. 92). 

A dialética do Eu e do Outro proporciona o entendimento. Este é a consciência de 

um Outro, de um objeto geral qualquer, mas que é reflexivo a consciência de si. O 

entendimento só se efetua, para Hegel (1997a), na descrição do que é a consciência de si, uma 

vez que o Outro é também uma outra “consciência de si”.  

Tal processo, porém, seria mera abstração se não fosse à garantia do Outro 

enquanto outra “consciência de si”. Como já dissemos, em termos mais simples, a consciência 

é relação. Isso pode ser confirmado quando Hegel (1997a, p. 126) escreve que “A 

consciência-de-si é em si e para si quando e porque é em si e para si uma Outra; quer dizer, só 

é como algo reconhecido”. Algumas páginas antes desta fundamental proposição do 

reconhecimento, Hegel (1997a, p. 125) já tinha escrito uma de suas celebres passagens “Eu 

que é nós, Nós que é Eu”.  Tal proposição inscreve o “Eu” e o “Outro” na complexa dinâmica 

social. Não nos arriscaremos a explorar o capítulo posterior a essas ideias que trata sobre a 

“Dialética do senhor e do escravo” e seu melancólico relato da “Luta até a morte por 

reconhecimento”, porém nos arriscaremos a tirar algumas conclusões do esquema apresentado 

até aqui.  

  Primeiro, é paradigmática a ideia de que a consciência percebe-se a si mesma. O 

“Eu” é um mero veiculo dessa percepção. Logo, o “Eu” é um elemento constitutivo do 

fenômeno maior chamado de consciência. Que em um primeiro momento aparece como 
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identidade, mas que logo a identidade é rompida. A consciência, então, toma o “Eu” por 

objeto tornando-se consciência de si.  

  Com isso, estão abertas as portas para o segundo momento. A consciência percebe 

as contradições entre o “Eu” e o todo. É como se Hegel (1997a) sugeri-se, e aqui faço uso de 

uma metáfora, que a consciência entende que o todo é maior que “Eu”. Com isso para formar 

o todo existem “Outros”. 

Em segundo lugar, ao ser capaz de se diferenciar do outro a consciência adquire o 

status de autoconsciência. Aqui, temos uma forma mais ou menos acabada da noção geral de 

consciência em Hegel (1997a).  Ela deixa de ser uma forma sensorial de perceber e torna-se 

ativa no ato do entendimento. Na interpretação que Kojéve (2014) faz da noção de 

“consciência para si”, esta só pode ser compreendida a partir de princípios antropológicos.  

Sobre este tema ele escreve que nesse estágio “O homem, sendo livre e autônomo, reconhece 

que os outros são igualmente livres e autônomos. E, de modo inverso, ele só é livre e 

autônomo se for livremente reconhecido como tal pelos outros” (KOJÉVE, 2014, p. 50).      

Em terceiro lugar, e aqui é o que realmente nos interessa, o objeto da 

“consciência” é a exterioridade. Seu movimento em direção a si mesma é apenas um 

momento em direção ao outro. A consciência só existe na medida em que reconhece o mundo 

e é reconhecido por ele. Hypolite (1999) propõe que na “Fenomenologia do Espírito” o 

mundo aparece como uma espécie de espelho onde a consciência o percebe refletindo a si 

mesma.  

O último estágio da consciência é, para Hegel (1997a), a Razão em sua paridade 

com a noção de liberdade. A consciência plenamente desenvolvida em sua própria ideia de 

consciência é liberdade. É com e contra esta ideia que Marx e Engels (1997, p. 30) 

posicionam sua crítica a ideologia do ponto de vista da alienação da consciência. “A 

“libertação” é um ato histórico e não um ato de pensamento, e é ocasionada por condições 

históricas, pelas con[dições] da indústria, do co[mércio], da [agricul]tura, do inter[câmbio] 

[...].” 

Como já referido anteriormente, Marx e Engels (2007) condenam essas 

representações psicologistas apostando nos meios concretos de produção. Para eles, tais 

representações são o principio ativo da ideologia que, no desdobrar do pensamento de Marx, 

se realizaram em falsa consciência dos meios objetivos da produção da mercadoria: o fetiche 

da forma.  
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O questionamento que fazemos agora, e com ele introduzimos a concepção de 

Ideologia e crítica para a Escola de Frankfurt, é: E se a ideologia não um problema cognitivo? 

Se ele estiver para além do binômio verdadeiro/falso? Se ela for um problema da cultura? 

   

3.2.1 Marx não encontrou Freud, mas o marxismo encontrou a psicanálise: a bases 

históricas para uma nova crítica a ideologia. 

 

Quando Freud publica a interpretação dos sonhos em 1900, livro que para muitos 

é o marco originário do nascimento da psicanálise, Marx já havia falecido há 17 anos, em 

1883. A relação de Freud com a filosofia é tema acalorado tanto entre psicanalista quanto 

entre filósofos. Se é verdade que o pai da psicanálise não tem o menor pudor em citar os 

antropólogos, psicólogos e cientistas em geral que o antecederam, o mesmo despudor não se 

aplicava aos filósofos.  

Sobre Marx, Freud (1996/1933[1932], p. 172) escreve que  

 
As investigações de Karl Marx sobre a estrutura econômica da sociedade e sobre a 

influência de diferentes sistemas econômicos em todos os setores da vida humana 

adquiriram inegável autoridade nos dias atuais. Em que medida os seus pontos de 

vista, em seus detalhes, estão corretos ou são errôneos, não posso dizer, 

naturalmente. Compreendo que esse assunto não é fácil sequer para outros mais bem 

instruídos do que eu. Existem assertivas nas teorias de Marx que me pareceram 

estranhas: como a afirmação de que o desenvolvimento de formas de sociedade é um 

processo histórico natural, que as mudanças na estratificação social surgem umas 

das outras segundo um processo dialético. Não estou nada seguro de estar 

compreendendo corretamente essas assertivas; e não me parecem ‘materialistas’ 

mas, antes, semelhantes ao precipitado da obscura filosofia hegeliana, em cuja 

escola Marx se formou. 

 

Há nas palavras do criador da psicanálise uma visível relação de desconhecimento 

quanto ao pensamento de seu compatriota materialista. Não é possível afirmar precisamente 

se de fato Freud era um profundo desconhecedor da obra de Marx. Porém, no mesmo texto, a 

saber: “A questão de uma Weltanschauung”, Freud (1996/1933[1932]) tece algumas 

considerações sobre Marx e o marxismo. Nos dedicaremos a analisar todas essas, pois são 

poucas, porém esclarecedoras sobre a relação entre Freud e Marx segundo o ponto de vista do 

pai da psicanálise. 

Para ele não é concebível que Marx tenha desconsiderado a psicologia humana no 

desenvolvimento de sua análise histórica da sociedade.     

 
Não se pode, contudo, supor que os motivos econômicos sejam os únicos que 

determinam o comportamento dos seres humanos em sociedade. O fato 

inquestionável de que indivíduos, raças e nações diferentes se conduzem de forma 
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diferente, sob as mesmas condições econômicas, por si só é bastante para mostrar 

que os motivos econômicos não são os únicos fatores dominantes. É completamente 

incompreensível como os fatores psicológicos podem ser desprezados, ali onde o 

que está em questão são as reações dos seres humanos vivos; pois não só essas 

reações concorreram para o estabelecimento das condições econômicas, mas até 

mesmo apenas sob o domínio dessas condições é que os homens conseguem pôr em 

execução seus impulsos instintuais originais – seu instinto de autopreservação, sua 

agressividade, sua necessidade de serem amados, sua tendência a obter prazer e 

evitar desprazer.  Freud (1996/1933[1932], p. 173). 

 

Freud não nega a influência da economia na história, para ele, porém, a história do 

homem é, também, a história de seus impulsos reprimidos pela cultura. A civilização para 

Freud (1996/1930[1931]) funda-se sobre a repressão das pulsões. Não é possível, para ele, 

pensar uma antropologia geral sem uma psicologia do inconsciente. Para Freud 

(1996/1930[1931]) a própria “Sociologia cientifica” não pode ser outra coisa se não uma 

psicologia aplicada.   

Mas, as críticas de Freud não são, necessariamente, dirigidas a Marx em si. Nessa 

mesma conferência o pai da psicanálise deixa claro seu ponto de vista negativo em relação ao 

marxismo russo. Para ele, o bolchevismo tornou-se aquilo que o próprio marxismo condena: 

uma visão de mundo particularista e sem paridade com dados empíricos. Aproximando-se, 

com isso, de uma religião extremamente intolerante. FREUD (1996/1930[1931]). 

Ao longo de toda a experiência intelectual da escrita freudiana é possível 

identificar que, para ele, não existe uma reconciliação possível entre homem e sociedade. Os 

interesses dos dois, tais quais se apresentam no estágio cultural em que vivemos são, segundo 

ele, incompatíveis. A partir disso seu veredito sobre o bolchevismo é claro: a hostilidade entre 

os homens não cessara com a superação das desigualdades sociais.  Tal hostilidade é apenas 

uma das várias possibilidades existentes de mal-estar entre homens e cultura. Freud 

(1996/1930[1931], p. 176) oferece um diagnóstico pessimista sobre a experiência bolchevic  

 
O futuro no-lo dirá; talvez venha a mostrar-nos que o experimento foi empreendido 

prematuramente, que uma modificação radical da ordem social tem escassas 

perspectivas de êxito até o momento em que novas descobertas tiverem aumentado 

nosso controle sobre as forças da natureza e, dessa forma, tiverem tornado mais fácil 

a satisfação de nossas necessidades. Talvez somente então se tornaria possível que 

uma nova ordem social não só dê um fim às necessidades materiais das massas, 

como também se disponha a ouvir as exigências culturais do indivíduo. Mesmo 

então, na realidade ainda teremos de lutar, durante um tempo incalculável, com as 

dificuldades que o caráter indomável da natureza humana apresenta a qualquer 

espécie de comunidade social. 
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 Diante de sua posição frente ao pensamento marxista, em específico a 

interprestação russa, é paradoxal pensar que a primeira grande tentativa de conciliação entre 

essas metanarrativas veio exatamente da Rússia bolchevista dos anos de 1920 ancorada em 

um movimento crítico que ficou conhecido como freudo-marxismo.  

 A história parece ter, ela mesma, se encarregado de colocar no mesmo cenário 

essas duas teorias.  Rouanet (1986) indica que esse encontro aconteceu mediante a subversão 

da lógica da ciência histórica produzida pelo marxismo. Como explicar os movimentos sociais 

do início do século XX? De um lado a Alemanha, país com o maior numero de proletários da 

Europa naquela época, permite, com amplo apoio popular, a ascensão de Hitler ao poder.  

Na Rússia, pais recém saído de uma organização feudal, relativamente defazado 

em relação ao operariado e a industrialização, promove a revolução comunista. Para Rouanet 

(1986, p. 14)  

 
Nos dois países houve um descompasso entre os fatores objetivos e os subjetivos, e 

nos dois revelou-se a significação estratégica do polo subjetivo – num caso, 

impondo-se, voluntaristicamente, a uma realidade historicamente imatura, e no outro 

recuando diante de uma conjuntura socioeconômica favorável (...) As explicações 

oferecidas pelo marxismo vulgar eram insuficientes. A questão não estava em saber 

se a socialdemocracia tinha, ou não, iludido os operários, mas em saber porque estes 

tinham se deixado iludir, nem em saber se a propaganda burguesa era ou não eficaz, 

mas em saber porque a contra propaganda marxista era ineficaz.    

 

A questão era, então, um problema ideológico. A consciência de classe não parece 

ter sido forte o suficiente para lidar com as artimanhas da social democracia alemã. Esta 

explicação não era satisfatória, pois uma das leis imanentes do marxismo, principalmente no 

pensamento de Lukács, é que a consciência da classe proletária possui os elementos para a 

superação das socialidade reificada do capitalismo.  

Diante desse paradoxo a psicanálise de Freud surge como um horizonte 

explicativo. Algo está ocorrendo, então, fora do campo da consciência. E é sobre esta outra 

cena que psicanálise parece tentar lançar luz. A primeira fase da revolução russa, segundo 

Rouanet (1986), foi bem favorável a esse encontro. As obras de Freud, Ferenczi e outros 

importantes psicanalistas foram traduzidas para o idioma cirílico. 

A morte prematura de Lenin, porém, colocou fim à revolução cultural que estava 

se estabelecendo. O governo stalinista e sua interpretação reflexológica das obras de Marx 

tornou esta tensa relação inviável. Na gestão do estado burocrático de Stalin, o materialismo 

histórico deveria ser compreendido como uma ciência natural pura e com leis imutáveis. 

Qualquer construto teórico fora dessa perspectiva era tido como ideologia burguesa. 

Whitebook (2008) sugere que a maior tensão desta relação é a acusação, por parte dos 
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marxistas, de que a psicanálise é uma ideologia burguesa. Tal acusação é levada acabo em sua 

totalidade no governo de Stalin.  

Para a superação dessas problemáticas e manutenção do movimento freudo-

marxista várias foram às reinterpretações oferecidas para a relação entre Marx e Freud. De 

uma nova biologia, no caso de Freud, até uma nova física, desta vez social, no caso de Marx. 

Rouanet (1986, p. 21) escreve ocorreram “relativizações do marxismo pela psicanálise, 

relativizações do marxismo pelo próprio marxismo e da psicanálise pela própria psicanálise”. 

Todas as tentativas de explicação da ideologia dos anos de 1920 foram tentadas através dessa 

miscigenação dessas duas teorias.  

O grande debate, porém, e este marcou profundamente a Escola de Frankfurt, foi a 

discussão sobre o processo de interiorização das ideias. Devemos lembrar aqui que toda a 

obra tópica, econômica e dinâmica do psiquismo já estava terminada ao final dos anos de 

1920. Tomando esta obra por base, o freudo-marximo lança uma estrutura geral de 

interiorização da ideologia que influenciou fortemente os movimentos que o sucederam. 

Rouanet (1986, p, 23) apresenta essa estrutura geral da seguinte maneira 

  
A ideologia vai se enraizando no curso do processo de socialização, através das 

sucessivas privações pulsionais que a instância familiar, e posteriormente outras 

instâncias, vão impondo ao individuo.  O processo pelo qual diferentes objetos de 

amor vão sendo abandonados, no curso do desenvolvimento psicossexual, em que o 

individuo transita da fase oral para a fase genital, é acompanhado, em cada caso, de 

prescrições e proscrições, de imperativos éticos, de normas negativas e positivas, 

que correspondem, invariavelmente, aos valores sociais vigentes. O momento 

estratégico dessa evolução é alcançado quando surge, na fase fálica, o conflito 

edipiano. Sua dissolução supõe, por um lado, a renúncia à mãe como objeto de 

amor, e por outro, a identificação com o pai. Com a incorporação do pai 

(einverleibung) incorpora-se, ao mesmo tempo, o sistema de valores que o pai 

encarnava. Constitui-se o Superego. A partir desse momento, a autoridade se 

internaliza. A força externa se torna desnecessária. Como os valores do pai são os 

valores da ordem social, deixa de haver contradição entre os objetivos do sistema de 

poder e os impulsos do indivíduo. A ideologia se torna intrapsíquica. Esta concluído 

o longo processo de penetração da ideologia nas consciências individuais.   

 

No modelo geral de introjeção da ideologia proposto pelo freudo-marxismo russo 

é possível notar uma irrestrita adesão ao pensamento reflexológico materialista assumido 

como estrutura da verdadeira ciência pelo estado burocrático stalinista. Existe uma total 

paridade entre a introjeção da lei e a dinâmica social. Se de um lado são notáveis as distorções 

das ideias de Freud, por exemplo, o conflito entre satisfação e mal-estar não esta em jogo 

nessa proposição. Por outro, as ideias de Marx, também estão relativizadas. Tal proposição 

subsume a crítica à economia política à psicologia do inconsciente.    
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No entanto, não se pode negar que existe uma manutenção lógica do cerne das 

ideias desses autores. Tal estrutura geral não está de todo errada. Esta aberto, a partir dela, o 

terreno para uma nova abordagem sobre conceito de ideologia e, por conseguinte, um novo 

objeto da crítica.  Podemos reformular, com isso, a questão da ideologia enquanto um 

problema da cognição ou da falsa consciência. A ideologia de todo não deixa de ser um apego 

a representações distorcidas da realidade. Entretanto, esse apego deixa de ser tensionado 

enquanto cognitivo e passa a ser pensado enquanto afetivo.  

Notemos a valorização de figuras evocadoras de afetos como família, o pai e a 

mãe. Mas, não só isso. Tais laços sociais afetivos estabelecidos a partir das primeiras relações 

com essas figuras oferecem, agora, o modelo geral de organização da sociedade, ou seja, o 

modelo geral de produção da cultura. Em suas críticas a ideologia essa se faz a nova questão a 

ser abordada pelos críticos da Escola de Frankfurt. A cultura se torna a própria materialização 

da ideologia. 

 

3.2.2 Adorno e Hokheimer: a positividade ideológica da indústria cultural.  

  

   Se pudéssemos afirmar que existe uma teoria geral da ideologia em “A dialética do 

esclarecimento” de Adorno e Horkheimer (1985), esta já nos é apresentada nas primeiras 

páginas do livro. Precisamente no prefácio, onde os dois autores dedicam-se a uma breve 

apresentação da cada capítulo da obra. Assim, escrevem eles, 

 
O segmento sobre a “indústria cultural” mostra a regressão do esclarecimento a 

ideologia, que encontra no cinema e no rádio sua expressão mais influente. O 

esclarecimento consiste ai, sobretudo, no cálculo da eficácia e na técnica da 

produção e da difusão. Em conformidade com seu verdadeiro conteúdo, a ideologia 

se esgota na idolatria daquilo que existe e do poder pelo qual a técnica é controlada. 

(ADORNO; HOKHEIMER, 1985, p. 15) 

 

 Demoremos-nos um pouco sobre esta breve, mas complexa citação. Dois pontos 

podem ser extraídos, da análise dessas poucas linhas, para nos ajudar a entender a noção de 

ideologia para esses dois autores: 1) O esclarecimento regride a ideologia quando este 

subsume-se a técnica; 2) O poder da ideologia reside na inflação dos conteúdos positivos da 

realidade. 

 A partir desses dois pontos é possível apresentar dois momentos da ideologia que 

são complementares. O primeiro momento é a ideologia em sua dimensão de “indústria 

cultura”. O segundo, melhor redigido por Adorno (2009) em sua “Dialética negativa”, é a 

dimensão positiva da ideologia. 
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 Para Adorno e Horkheimer (1985), a indústria cultural aplica aos bens imateriais, 

a lógica da produção industrial. O esclarecimento, ou seja, aquilo que propiciou o surgimento 

da técnica converte-se em instrumento de dominação na medida em que, dialeticamente, 

justifica-se a partir da própria técnica. Assim, para esses autores, o progresso, no capitalismo, 

é diretamente proporcional à regressão do espírito. “O preço da dominação não é meramente 

alienação dos homens com relação aos objetos dominados; com a cosificação do espírito, as 

próprias relações dos homens foram enfeitiçadas, inclusive as relações de cada indivíduo 

consigo mesmo”. (ADORNO; HOKHEIMER, 1985, p. 35).      

  A regressão do espírito é, nesse sentido, um tipo de “desindividuação”. A 

regressão produz uma massa amorfa e sem heterogeneidade no corpo social. O espírito, 

produto da indústria, é tal qual a mercadoria fordista. Todas idênticas e saídas da mesma 

esteira de montagem. A representação máxima desta regressão do espírito é a transformação 

da cultura em lucro. Os dois filósofos fazem uma alusão específica à indústria radiofônica e a 

cinematográfica, pois ali, final dos anos de 1940, se iniciava a expansão dos meios de 

comunicação de massa. O que, como já mostrado no primeiro capítulo, seria chamado de 

mídia por Marcuse (2015).  

 O ponto central da crítica ideológica, que toma como base a indústria cultural, 

todavia, reside na produção, em escala industrial, da verdade. Dito de outra forma, na 

identificação entre a produção da indústria cultural com a ideia de verdade. De imediato, a 

informação produzida por essa indústria, fundada sob a égide do esclarecimento, é tomada 

como sinônimo de verdadeiro. 

 Assim, a identificação, conceito central para a psicanálise, aparece para Adorno e 

Horkheimer (1985) como a arma absoluta da ideologia da indústria cultural. Para Freud 

(1996/1920), a identificação é o mecanismo psicológico pelo qual a individuação da 

personalidade ocorre. É ao se identificar com os objetos da cultura em sua pluralidade que o 

“ego” torna-se uma região psíquica marcada por idiossincrasias e particularidades. O pai da 

psicanálise confere a identificação o poder de torna o “eu” uma instância única de cada 

indivíduo. Adorno e Horkheimer (1985), por outro lado, vão indicar que no capitalismo tardio 

a identificação tem a função de massificar as individualidades.   

 Segundo Rouanet (1986, p. 123),  

 
A diferença entre a concepção freudiana de identificação como fator 

individualizante e a concepção de Adorno e Horkheimer, para a qual o conceito 

descreve o desaparecimento do particular no universal Iluminista, reflete uma 

simples entre duas etapas do capitalismo.  No período de ascensão da burguesia, a 

individualização era importante pelo menos em uma parte da sociedade – a estrutura 
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competitiva burguesa só poderia funcionar pela interação de personalidades 

relativamente autônomas, que correspondia ao ideal, hoje, anacrônico, do “ruged 

individualism”.  As leis do todo exigiam a autonomia relativa do particular. A teoria 

freudiana da formação da personalidade corresponde a essa etapa.  

 

  Sob a égide da indústria cultura, as identificações não buscam mais preencher o 

espaço deixado pela substituição das formas modernas de governo pelas formas capitalistas. 

Fenômeno que, talvez, explique a importância dada por Freud às identificações na 

constituição do psiquismo. O capitalismo do mundo administrado busca a manutenção e a 

reprodução de sua própria ordem. “Sua ideologia é o lucro. A verdade em tudo isso é que o 

poder da indústria prove de sua identificação com a necessidade produzida (...)” (ADORNO; 

HOKHEIMER, 1985, P. 113). 

 A inversão em relação ao sentido freudiano ocorre, precisamente, neste ponto. Se 

para o freudismo as identificações marcam o processo de produção das novas formas de 

necessidades humanas a partir da cultura capitalista nascente. Na indústria cultural, o que 

ocorre é, meramente, a reprodução infinita dessas formas. Segundo Rouanet (1985), no 

capitalismo tardio, o sistema não quer correr o risco de ser contestado. Com isso, produz uma 

infinidade de necessidades em “loop”. Não há uma escolha possível em relação aos objetos da 

identificação. O desejo passa a ser explorado como elemento fundamental da propaganda. 

 Não é possível refletir sobre o consumo. Este passa ser um imperativo de 

felicidade. Se o objeto de identificação por excelência é a felicidade, essa só pode se 

conquistada através de sucessivas identificações com objetos que prometem a felicidade. 

Nesse ponto o freudismo é evocado novamente. Freud (1996/1930) aponta que o próprio 

interior da cultura é estruturalmente marcado pela interdição do prazer total. O desejo não 

pode ser realizado, pois, para o freudismo, o desejo é sempre contraventor em relação à ordem 

instituída. O mal-estar aparece como um elemento fundamental para a cultura. Não há 

paridade possível entre o desejo individual e a moral cultural.     

 No capitalismo do mundo administrado, a promessa de realização plena do desejo 

e de superação do mal-estar se torna slogan propagandístico. Assim, “A indústria cultural, ao 

contrário da grande arte, que não promete nada , mas alimenta a consciência da privação, 

promete tudo e não realiza nada, e nessa promessa inibe a crítica emancipatória, que poderia 

levar a uma reflexão sobre o fracasso necessário do desejo” (ROUANET, 1985, p. 127).   

 Para Adorno e Horkheimer (1985), a própria arte, e aqui devemos entender esta 

como a produção espiritual humana, se torna elemento da ideologia na medida em que perde a 

dimensão poética do fazer crítico e tenta antecipar o gozo estético que irá proporcionar ao 

expectador. Por essa via, a cultura entra no campo da administração. Ela torna-se uma técnica 
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administrativa que totaliza aquilo que mesmo veicula. Este cálculo do gozo é absolutamente 

fundamentado na técnica.  

 Adorno e Horkheimer (1985, p. 120) escrevem que “A ideologia se esconde no 

cálculo de probabilidade”.  Não é preciso pensar, sob a égide da totalização, a técnica pensa 

pelo consumidor. Ela apresenta um cálculo probabilístico de felicidade. Essa felicidade é 

genérica, pois se aplica a todo indivíduo sem levar em conta a individualidade do “eu”. Pela 

“indústria cultural” o ideal de felicidade se torna universal e todos devem ser felizes do 

mesmo modo.  

 Sobre a técnica na indústria cultural Adorno (1994a, p. 95) escreve que  

 
O conceito de técnica na indústria cultural só tem em comum o nome com aquele 

válido para as obras de arte. Este diz respeito à organização imanente de cada coisa, 

a sua lógica interna. A técnica da indústria cultural, por seu turno, na medida em que 

diz respeito mais a distribuição e a produção mecânica, permanece ao mesmo tempo 

externa ao seu objeto. A indústria cultural tem seu suporte ideológico no fato de que 

ela se exime cuidadosamente de tirar todas as consequências de suas técnicas em 

seus produtos.  

 

 A ideologia se traveste, então, de uma simples sugestão técnica de como viver a 

melhor vida possível. Ela é “reduzida a um discurso vago e descompromissado nem por isso 

se torna mais transparente e, tampouco, mais fraca”. (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 

122). A verdade industrializada é uma verdade “fast food”. Feita para consumo imediato e 

amplamente descartável. Na indústria cultural, o pensamento como forma de tencionar a 

verdade é tomado, paradoxalmente, como ideologia. Segundo Adorno (1994a) a indústria 

cultural passa a formar a consciência de seus próprios consumidores.   

 O lugar da verdade, no mundo da transformação da cultura em lucro, é o lugar da 

positividade. Do pensamento imediato. Do valor instituído. Mas, para Adorno (2009) pensar 

já é, antes de tudo, resistir a essa ideologia. Já na introdução de sua “Dialética Negativa”, este 

autor lança a tese de que a ideologia é um modo de incentivo à positividade, do fato instituído, 

enquanto objeto imediato do pensamento tomado como verdade. Assim escreve ele “Se hoje 

mais do que nunca a ideologia incita o pensamento a positividade, ela registra astutamente o 

fato de que justamente essa positividade é contrária ao pensamento (...)” (ADORNO, 2009, p. 

25).  

 O telos final de qualquer ideologia é a positividade do pensamento. A negação da 

negação. Em última instância, a afirmação da cultura instituída. Para Adorno (2009) não há 

paridade entre palavra e coisa. A cultura não é, mas pode ser.  O momento ideológico ocorre 

nessa positivação. Coisas e palavras identificam-se e tornam-se equivalentes. Assim, a cultura 
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instituída se torna a única cultura possível, pois ela se assume enquanto paridade entre a 

verdade e a forma da verdade enunciada por ela.  

 Poderiamos dizer, que o próprio conceito de vida entra nesse jogo ideológico. 

Aqui a vida e a forma de vida vendida pela indústria cultural se tornam sinônimos. Com isso 

Adorno e Horkheimer (1973, p. 202) escrevem que a ideologia da indústria cultural poderia 

ser descrita pela simples máxima “converte-te naquilo que és”. Tal máxima, segundo os 

autores, marca a reprodução e a ratificação da situação já existente. 

 Desta maneira, o caráter positivo da cultura instituída se torna ideológico. A 

ideologia, não se torna, na indústria cultural, sinônimo de uma verdade qualquer, mas de uma 

realidade vivida e experienciada como verdade.  A ideologia já não é mais uma mentira sobre 

o mundo. Para Adorno e Horkheimer (1973) é o mundo que é uma mentira. Sobre isso os 

autores escrevem,  

 
Entretanto, precisamente, porque a ideologia e a realidade correm uma para a outra: 

porque a realidade dada, a falta de outra ideologia mais convincente, converte-se em 

ideologia de si mesma, bastaria ao espírito um pequeno esforço para se livrar do 

manto dessa aparência onipotente, quase sem sacrifício algum. Mas esse esforço 

parece ser o mais custoso de todos. (ADORNO; HORKHEIMER, 1973, p. 203).       

 

3.2.3 Marcuse: a tecnologia como ideologia.   

 

    Segundo Terra (2015), é lugar comum na Escola de Frankfurt à crítica a técnica. 

Contudo, para este autor, Hebert Marcuse teria sido aquela a concentrar seus esforços de 

maneira mais objetiva na elaboração de uma crítica a técnica em seu aspecto tecnológico. 

Vejamos essa diferença nas palavras de Marcuse (1999, p.73) em que,  

 
A tecnologia, como modo de produção, como a totalidade dos instrumentos, 

dispositivos e invenções que caracterizam a era da máquina, é assim, ao mesmo 

tempo, uma forma de organizar e perpetuar (ou modificar) as relações sociais, uma 

manifestação do pensamento e dos padrões de comportamento dominantes, um 

instrumento de controle e dominação.    

 

 Nessa análise intitulada “Algumas implicações sociais da tecnologia moderna”, 

publicado em 1941, Marcuse (1999) aponta a tecnologia moderna, compreendida como toda 

produção técnica humana, como sendo a principal forma de dominação política dentro do 

capitalismo tardio. A partir da tecnologia, a racionalidade individualista, fator marcante da 

lógica do capitalismo industrial, é substituída pela racionalidade tecnológica.  
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 Para Marcuse (1999) essa racionalidade é perfeitamente compatível com os ideais 

de das democracias liberais, pois sua lógica é a da difusão de seus produtos. Seu alcance é 

intrinsecamente ligado a sua publicização. Paradoxalmente, o acesso a esta tecnologia é 

restrito a algumas classes sociais. A tecnologia impõe um padrão de vida inacessível a grande 

massa. O que está negado à massa é o que Marcuse (1999, 77) denominou de apparatus, 

explicado em uma breve nota, escrita pelo autor, como sendo “as instituições, dispositivos e 

organizações da indústria em sua situação social dominante”. 

 O apparatus parece ser o nome que este autor usa para referir-se ao velho 

conceito marxista de “meios de produção”. A tecnologia, aponta Terra (2015), aparece para 

Marcuse como elemento fundamental de produção da vida no capitalismo tardio. O 

individualismo não desapareceu com o advento dos aparatos tecnológicos. Ele foi 

padronizado a partir do principio da eficácia. Marcuse (1999) aponta que ao obedecer certos 

padrões o homem aprendeu que conseguiria extrair das máquinas melhores resultados em 

menos tempo.  

 Está lançado, assim, o princípio ideológico da unidimensionalidade. A 

reprodução, em larga escala, de padrões de técnicas no aparato tecnológico produz o principio 

da eficácia. A unidimensionalização da vida ganha, com isto, sua justificação lógica.  

 
O sistema da vida criado pela indústria moderna é da mais alta eficácia, 

conveniência e eficiência. A razão, uma vez definida nesses termos, torna-se 

equivalente a uma atividade que perpetua este mundo. O comportamento racional se 

torna idêntico a factualidade que prega a submissão razoável e assim garante um 

convívio pacifico com a ordem dominante.  (MARCUSE, 1999, p. 83).  

 

 Tal convívio, supostamente, pacífico é produto do avanço da tecnologia sob forma 

de um instrumento político. A racionalidade tecnológica positiva a ideia de que seu telos é a 

superação da escassez. Assim ela se torna ideologia. Uma ideologia de uma abundância que 

nunca se efetiva. Esta é a marca “conquista da consciência infeliz”. Desta maneira, a 

promessa da superação da escassez é idêntica à promessa da felicidade. 

 Tomemos um exemplo empírico dessa dimensão da tecnologia enquanto 

ideologia. Em 1955, Simon Kuznets publicou o estudo “Crescimento econômico e 

desigualdade de renda” que ficaria conhecido, no campo da economia, como “ a curva de 

Kuznets”. Essa teoria sugere que a desigualdade econômica comporta-se como uma curva em 

forma de sino. Ela cresce, atinge um ápice e torna a decrescer diante do desenvolvimento 

tecnológico global. (PIKETTY, 2014).  

 



132 
 

 
 

A ideia era que a desigualdade aumenta durante as primeiras fases da 

industrialização, pois apenas uma minoria está em condições de se beneficiar dos 

ganhos iniciais do processo e, mais a diante, nas etapas mais avançadas do 

desenvolvimento, cai de forma automática, ou endógena, quando uma fração, cada 

vez maior da população, passa a desfrutar do crescimento econômico. ( PIKETTY, 

2014, p. 21)   

   

 Segundo Piketty (2014), porém o trabalho de Kuznets era meramente especulativo 

os motivos que levaram a construção de sua curva careciam de dados mais precisos sobre as 

mudanças da dinâmica social. O período entre guerras, por exemplo, em que alguns países do 

mundo receberam massivo investimento de órgãos globais como o Japão. Essa massiva 

distribuição da renda nestes países alteraram significativamente a curva em sua analise global 

produzindo a sensação de que a desigualdade econômica do mundo estava, estatisticamente, 

diminuindo.  

Estas promessas do avanço tecnológico, como a proposta de Kuznets, não passam 

de uma estratégia de dominação. Marcuse (2015, p. 170) apresenta escreve que “ A tese que 

estou tentando defender aqui é que a ciência, em virtude de seu próprio método e conceitos, 

projetou e promoveu um universo em que a dominação da natureza permaneceu ligada a 

dominação do homem (...)”.  

 A superação da escassez como via de conquista da felicidade é, portanto, um 

determinante político da lógica da dominação do capitalismo tardio ou sociedade industrial 

avançada.  “O a priori tecnológico é um a priori político na medida em que a transformação 

da natureza envolve aquela do homem, e na medida em que ‘as criações do homem’ são 

resultado e se inserem no conjunto social”. ( MARCUSE, 2015, p. 161). Assim, a tecnologia 

se torna o grande veiculo para uma vida reificada. Nessa reificação Marcuse (2015) aponta o 

ápice da unidimensionalização: o pensamento positivo.  

          

3.3. Zizek e a ideologia hoje: a crítica à fantasia ideológica. 

 

Para Zizek (1996), hoje, a sociedade tende a não considerar mais possíveis 

alternativas ao modelo socioeconômico e cultural vigente. Vivemos a ilusão, na concepção 

deste autor, de ter chegado ao fim da história. Livres de qualquer influência ideológica que 

nos regule. Vivemos a utopia de um sujeito autorregulado. É por esse motivo que a crítica à 

ideologia, hoje, se apresenta como inexorável. Nunca se fez tão necessário trazer ao centro do 

debate das Ciências Humanas e da Filosofia este conceito. 
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A atualidade desse tema, segundo Zizek (1996), aparece na medida em que este é 

negado com tanta veemência pela sociedade contemporânea. Ele rejeita a prerrogativa de que 

vivemos em uma sociedade pós-ideológico onde as referências que dividiam o mundo em dois 

grandes blocos hegemônicos, Capitalismo e Comunismo, até o início da década de 1990, 

estão diluídas a tal ponto que hoje a luta política está situada apenas no campo dos embates 

identitários e não mais na grande luta de classes como está proposta na obra de Karl Marx. 

Uma vez, aparentemente, diluído no cotidiano, o grande modelo ideológico 

normativo do capitalismo, aquele que referenciava o capital industrial, em seu nascimento, e 

que opunha diretamente proletário e burguesia, articulou-se as novas formas de concepção do 

trabalho. A sensação de que a velha luta narrada por Marx entre trabalhador e detentor dos 

meios de produção não existe mais é, no pensamento de Zizek (2012), a grande vitória do 

capitalismo. De tal sorte que este não é mais apenas um modelo econômico, mas está 

enraizado na cultura. 

  Em um trecho já reproduzido aqui, Zizek (1996, p. 7) escreve que “(...) parece 

mais fácil imaginar o fim do mundo que uma mudança muito mais modesta no modo de 

produção, como se o capitalismo liberal fosse o ‘real’ que de algum modo sobreviverá, 

mesmo com a eventualidade de uma catástrofe global (...)”. Diante disso, o que Zizek (1996, 

p.7) propõe é que afirmemos “categoricamente a existência da ideologia quo matriz geradora 

que regula a relação entre o visível e o invisível, o imaginável e o inimaginável, bem como as 

mudanças nessas relações.”. 

Nesse sentido, “a ideologia nada tem haver com uma ilusão, com uma 

representação equivocada e distorcida do seu conteúdo social” (ZIZEK, 1996 p.12). Não se 

trata, por exemplo, de um julgamento errôneo da realidade em seu conteúdo objetivo, uma vez 

que, para Zizek (2013), o que está em jogo nessa dinâmica é a própria noção de objetividade 

da realidade social, ou seja, essa é, em sua substância, composta pela ideologia na medida em 

que ela articula as nossas relações com os objetos e as pessoas no mundo. 

 

Ideologia pode designar qualquer coisa, desde uma atitude contemplativa que 

desconhece sua dependência em relação à realidade social, até um conjunto de 

crenças voltado para ação; desde o meio essencial que os indivíduos vivenciam suas 

relações com uma estrutura social até as ideias falsas que legitimam um poder 

político dominante. Ela parece surgir exatamente quando tentamos evitá-la e deixa 

de aparecer onde claramente se esperaria que existisse (ZIZEK, 1996 p. 9).  

 

O que o autor parece está sugerido é a ideologia como um mecanismo ad hoc em 

que, para todas as tentativas de se escapar dele, esta se adapta de tal modo que estamos 

sempre aprisionados de alguma forma a uma ideologia qualquer. Nesse sentido, a crítica 
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ideológica se defronta com a possibilidade iminente de sua falência. Zizek (1992, p. 59) 

explica o problema que crítica enfrenta ao mesmo tempo em que justifica a necessidade de 

repensar a ideologia. O autor escreve que  

 
A finalidade da análise crítico ideológica, portanto, é detectar, por trás da 

universalidade aparente, a particularidade de um interesse que destaca a falsidade da 

universalidade em questão: o universal, na verdade, está preso ao particular é 

determinado por uma constelação histórica concreta.   

 

 Zizek (1992) aponta que a consciência alienada aparece como uma forma de 

consciência ingênua, incapaz de questionar-se sobre a realidade que a produz e influencia. 

Porém, se aceitarmos os caminhos trilhados até aqui, em noção ambição diagnóstica, 

veremos, e assim também o vê Zizek (1992), que a contemporaneidade nos apresentou outra 

forma de inteligibilidade da consciência: a consciência cínica. Esta mesma que, ao invés de 

ingênua, se ironiza.  

Para este autor, o cínico é perfeitamente consciente da falsa relação entre 

universal e particular na dinâmica dos interesses de classes. A questão em jogo é que os 

interesses de classe, também, são seus próprios interesses. Já apresentamos a leitura feita por 

Sloterdjink (2012) sobre o cinismo. Leitura essa que influencia profundamente o pensamento 

de Zizek. Vejamos, agora, uma espécie de releitura da racionalidade cínica, em sua dimensão 

ideológica, e as repercussões desta. Nas palavras do filósofo 

 
O cinismo é justamente a resposta da cultura vigente a subversão cínica: 

reconhecemos o interesse particular por trás da máscara ideológica, mas mesmo 

assim conservamos a máscara. O cinismo não é uma postura de imoralidade direta, 

mas, antes, a própria moral colocada a serviço da imoralidade: a sabedoria cínica 

consiste em apreender probidade como a mais rematada forma de desonestidade, a 

moral como a forma suprema de devassidão e a verdade como a forma mais eficaz 

de mentira. Assim o cinismo realiza uma espécie de “negação da negação” 

pervertida; por exemplo, diante do enriquecimento ilícito, do roubo, do assalto, a 

reação cínica consiste em afirmar que o enriquecimento legítimo é um assalto muito 

mais eficaz do que o assalto criminoso e, ainda por cima, protegido pela lei. 

(ZIZEK, 1992, p. 60).  

 

  Em uma leitura apressada somos levados a pensar que a crítica-ideológica está 

absolutamente atada frente a essas inversões: quando o imoral é tratado como moral. É 

precisamente neste ponto que o filósofo esloveno apresenta uma nova possibilidade de crítica 

a ideologia a partir de uma nova leitura da relação entre Marx e Freud. Zizek (1992) 

questiona-se se o próprio mecanismo de constituição da tal realidade concreta, tão cara ao 

pensamento de Marx, não é em si já ideológico? Em termos mais específicos, se não é em si 

já uma fantasia ideológica.     
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  Para compreender esse questionamento é necessário apontar como o autor 

identifica a dimensão da fantasia a partir do conceito de fetiche, comum tanto a pensamento 

de Freud quanto ao pensamento de Marx. 

     

3.3.1 O método de Zizek: uma nova leitura da relação entre Freud e Marx. 

  

 Zizek (1991) assume como premissa básica uma homologia entre os métodos 

interpretativos de Marx (quanto à mercadoria) e de Freud (no que se refere à interpretação dos 

sonhos). O que está em jogo nessa homologia é que, nós dois casos, a forma com que o sonho 

ou a mercadoria aparece é mais valiosa para interpretação do que a existência de um conteúdo 

secreto e obsceno que se esconde atrás dessa aparência. 

 Em Marx (2013) o valor dado à mercadoria está associado à condição de uma 

lógica histórica e não apenas a relação direta com sua substância material (engloba-se aqui, 

também, o fator humano da produção da mercadoria). Desta maneira, o valor da mercadoria 

estaria no fato de o trabalho só assumir alguma forma social na medida em que ele adquire 

uma forma-mercadoria, então, em vez de buscar o valor real do trabalho, devemos entender 

como a forma aliena a substância da matéria (ZIZEK, 1991). 

 O mesmo efeito ocorre em Freud. Para Garcia-Roza (2004) o trabalho do sonho 

consiste em transforma um conteúdo latente, um conteúdo estritamente inconsciente, em 

conteúdo manifesto. O processo inverso é chamado de trabalho de interpretação. É nesse 

trabalho que reside à semelhança entre Freud e Marx. 

 O trabalho da interpretação, seguindo uma tradição lacaniana, não se trata de 

assumir que o conteúdo manifesto é puramente uma distorção do conteúdo latente do sonho, 

mas que existe uma dinâmica relação entre cada elemento (imagem do sonho) e uma palavra a 

que esse elemento se refere. A questão é que através dos processos psíquicos de deslocamento 

e condensação essa correspondência não é direta, ou seja, as imagens no sonho não têm o 

mesmo significado que as mesmas imagens na vigília. (GARCIA-ROZA, 2004). 

Nisso reside à análise da forma, trata-se de saber, segundo Zizek (1996, p. 297) 

“porque os pensamentos latentes do sonho assumiram essa forma, porque foram transpostos 

para a forma de um sonho?” e não de reverter o conteúdo manifesto a um conteúdo latente. 

 Notemos aqui o uso da palavra trabalho nas duas ideias. Garcia-Roza (2004, p. 

82) sugere que “o termo trabalho aqui tem que ser tomado em seu sentido forte, isto é, como 

designando o processo pelo qual uma matéria prima é transformada em seu produto”. Trata-se 
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obviamente de um trabalho realizado pelo aparelho psíquico, segundo a tradição psicanalítica, 

mas que para Zizek (1996) tem o mesmo compromisso final, o de criar uma realidade por 

sobre a realidade, ou em outros termos, fetichizar os objetos da realidade. 

 Vale alguns esclarecimentos do conceito de fetiche nas duas teorias. Assumimos, 

antes de tudo, que afirmar que o fetichismo tem o mesmo objetivo para Freud e Marx não 

significa afirma que são, em si, o mesmo conceito. 

 Em Marx (2013), nos diz Zizek (1991), o fetichismo é a ideia de que o valor de 

uma mercadoria é dado não em referência ao seu valor objetivo (material), mas sim é dado em 

relação à outra coisa-mercadoria, nessa lógica; o dinheiro. O fetiche, então, está na 

arbitrariedade dessa relação, ele é a criação de uma realidade a qual mercadorias se 

relacionam autodeterminando seus valores. O fetiche, na leitura que Zizek (1991) faz de 

Marx, consiste no desconhecimento dessa rede estruturada de determinações entre coisas, ou 

seja, no desconhecimento dessa realidade autônoma da mercadoria em relação ao homem. 

 Em Freud (1996/1925), o fetiche tem o intuito de esconder a diferença sexual em 

si. Para ele o fetichista não conseguindo suporta a realidade dessa diferença, através de um 

mecanismo denominado (de)negação, substitui a existência realidade da diferença sexual, que 

o remete a angustia da castração, por um objeto-fetiche. Desta maneira, a finalidade do fetiche 

na psicanálise é encobrir a realidade que se apresenta ali como angustiante. 

 Nos dois casos, o fetiche atua como um substituto de uma determinada realidade. 

O fetichismo em si não é a ideologia, mas marca a diferença ideológica entre duas realidades 

em seus conteúdos objetivos. Desta maneira, o fetiche da mercadoria marca a sociabilidade no 

capitalismo (ZIZEK, 1991).  

Em psicanálise, seguimos a mesma lógica, o fetiche denota uma possibilidade de 

laço  entre sujeitos onde a diferença sexual, que remete ao temor da castração, é ocultada e 

substituída em uma relação metonímica em que um objeto se torna, para o fetichista, a única 

possibilidade de laço social. 

 Devemos esclarecer aqui um problema eminentemente estrutural e que justifica a 

generalidade da expressão “única possibilidade de laço social”. Ao analisar o fetiche como 

método de sua crítica a ideologia Slavoj Zizek não estaria entrando em contradição com Freud 

(2006/1933), que propõe o funcionamento da sociedade através da perspectiva neurótica, 

enquanto, na tese lacaniana, o fetiche seria a formação psicológica que marca a perversão 

enquanto estrutura?   
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 Dor (1991) sustenta que Lacan introduz, no conceito freudiano de perversão, uma 

diferença básica: a nomeação do objeto. Nesse sentido, o neurótico também fetichiza, porém 

esse fetiche é marcado por um profundo desconhecimento do objeto causa do desejo. Para o 

perverso, em uma noção estrutural, este nomeia o objeto do fetiche usando-o como estepe 

para suporta a angustia de castração. 

 Logo, tanto na psicanálise quanto no marxismo, o fetiche da forma esta no centro 

das relações sociais. Seguindo esse raciocínio o mundo em seu conteúdo objetivo é 

fetichizado e nisso reside o ápice do método “zizekiano” de crítica à ideologia.  

 Aqui recorreremos à noção lacaniana do “estádio de espelho” para apresentar o 

relativo fechamento do método de crítica à ideologia do filósofo esloveno. Vejamos: Zizek 

(1991, p. 142), apoiando-se em Lacan, nos indica que “é só através de seu espelhamento num 

outro ser humano, na medida em que esse outro ser humano lhe oferece uma imagem de sua 

unidade, que o Eu pode atingir sua própria unidade, sua própria identidade; a identidade e a 

alienação, portanto, são estritamente correlatas.”. 

 Para Zizek (1991), uma análise marxista dessa premissa seria inferir que uma 

determinada mercadoria A só exprime seu valor se mediada por outra mercadoria B que com 

isso torna-se sua equivalente, porém essa equivalência não é mensurada em relação à 

materialidade de seus conteúdos próprios, ou seja, dentro da lógica capitalista, essa 

equivalência aparece como alienação de uma mercadoria a outra assim como, para Lacan 

(1998/1949), ocorre à alienação do humano a sua humanidade quando este é identificado à 

imagem de outro humano. 

  Porém, essa alienação, ainda como forma de socialização primaria, já admite uma 

determinada intencionalidade, em psicanálise chamamos essa intencionalidade inconsciente 

de desejo. Safatle (2007) indica que a relação especular entre os homens é marcada 

profundamente pelo desejo, na medida em que o homem só se relaciona com uma certa rede 

de imagens que em última instância ele mesmo conjugou. 

É importante ressaltar que não significa dizer que essa realidade, marcada por 

certo psicologismo, é pura singularidade para cada sujeito, pois, afinal, compartilhamos de 

uma realidade comum. O que a teoria lacaniana trás, é determinado perspectivismo em 

relação à apreensão dos objetos que constituem a realidade. “O mundo dos objetos é sempre 

constituído através da perspectiva fornecida pelo desejo do outro” (SAFATLE, 2007 p.32). 

Essa mudança qualitativa que marca a relação entre humanos, para Zizek (1991), 

também marca as metamorfoses históricas dos meios de produção até eles configurarem-se 
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como o Capitalismo. Nesse sentido, existem duas formas de fetiche distintas: o fetiche do 

homem e o fetiche da mercadoria. 

 O fetiche das relações sociais entre os homens são marca das sociedades pré-

capitalistas, onde prevalece a noção escravagista de produção. Enquanto nas sociedades 

capitalistas a relação entre as mercadorias é fetichizada, e não a relação entre os homens, 

constituindo a rede autônoma de valores já anteriormente citada. 

 
As duas formas de fetiche, portanto são incompatíveis: na sociedade em que impere 

o fetichismo da mercadoria, as “relações entre os homens” são totalmente 

desfetichizadas, ao passo que, nas sociedades em que há fetichismo nas “relações 

entre os homens” – nas sociedades pré-capitalistas -, o fetichismo da mercadoria 

ainda não se desenvolveu; é a produção natural que predomina, e não a produção 

voltada para o mercado. Esse fetichismo nas relações entre os homens tem que ser 

chamado por seu nome apropriado: o que temos aqui, como assinala Marx, são as 

relações de “dominação e servidão” – ou seja, precisamente a relação do Senhor e do 

Escravo, no sentido hegeliano; e é como se o recuo do senhor no capitalismo fosse 

apenas um deslocamento , como se a desfetichização entre os homens fosse paga 

com a emergência do fetichismo nas “relações entre coisas” – com o fetichismo da 

mercadoria. O lugar do fetichismo apenas se desloca das relações intersubjetivas 

para as relações “entre coisas”: as relações sociais são cruciais, as de produção, 

deixam de ser imediatamente transparentes, como eram sob a forma das relações 

interpessoais de dominação e servidão (do Senhor com seus servos e assim por 

diante); elas se disfarçam – para usar a formulação precisa de Marx – “sob a forma 

de relações sociais entre coisas, entre produtos do trabalho”. (ZIZEK, 1996 p. 310). 

 

O que parece contraditório, afirmar que nas sociedades capitalistas não existe 

fetiche nas relações entre os homens é, na verdade, assumir a perspectiva psicanalítica de que, 

nessas sociedades, a relação de dominação direta, sustentada pelo binômio senhor/escravo, 

está recalcada, no sentido freudiano do termo.   

Do ponto de vista formal, comportamos-nos como se lidássemos com sujeitos 

livres em relação ao nosso próximo, ou seja, assumimos a fantasia de que as relações 

interpessoais estão isentas do fetichismo e são marcadas pela liberdade individual. Porém, 

para Zizek (1991), a verdade das relações humanas, a servidão e a dominação, está recalcada 

perante as novas formas de exploração do capital de modo que ela persiste nos jogos de poder 

e de reconhecimento social. 

Nesse ponto, voltamos à questão da análise da forma. O conteúdo secreto e 

obsceno, para Zizek (1992), já nos é conhecido. Sabemos da insistência do real das relações 

de dominação. O trabalho, no sentido forte do termo, da crítica não é, então, o de desvelar 

esse segredo, mas de denunciar, como aponta Zizek (1992), o cinismo da sociedade 

contemporânea. Que inverte a máxima do pensamento marxista: “eles não sabem, por isso o 

fazem” para “mesmo sabendo eles continuam a fazer”. 
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3.3.2 Do fetiche a fantasia  

 

 Safatle (2015) atesta que tanto para o marxismo quanto para a psicanálise a função 

do fetiche é semelhante. Ele estrutura a realidade a partir de coordenadas específicas baseadas 

numa matriz de crenças que sustentam toda uma dinâmica social. A sutil diferença entre eles 

reside no objeto dissimulado na estruturação dessa realidade. Zizek (1991) aponta que no 

marxismo este objeto são as relações sociais suprimidas no jogo de valoração da mercadoria. 

Já na psicanálise o que é dissimulado, como já dissemos, é a diferença sexual que anuncia o 

temor castração. Por agora, tomemos como exemplo o dinheiro como referente universal da 

mercadoria para entender este jogo. Marx (2013) nos fala que, na dinâmica das relações de 

mercado, o dinheiro assume um valor universal.  

 Ele torna-se a mercadoria (forma-dinheiro) subsumida a todas as relações de 

trocas no âmbito do mercado. Uma espécie de equivalente universal que não tem valor de uso, 

apenas de troca. O dinheiro não expressa um valor objetivo tal qual as outras mercadorias. 

Seu valor já sempre o de troca. Um valor de troca é, para Marx (2013), um valor não natural, 

imbuído de história e, nesse sentido, arbitrário. Não há nada em suas propriedades concretas 

que indiquem seu valor. Ele é produto de um pacto social.  O dinheiro, portanto, é o pacto 

social universal do capitalismo.  

 A tese central da ideologia em Marx (2013) é o desconhecimento dos mecanismos 

e pactos sociais que subsumem a mercadoria a sua forma criando assim a dinâmica do 

mercado. A inversão proposta por Zizek, em uma nova leitura possível a partir da lógica do 

cinismo e da psicanálise, aponta para uma nova configuração do fetichismo na sociedade 

contemporânea. Baseado nisso o autor escreve que 

 
[...] os indivíduos que servem do dinheiro sabem muito bem que ele nada tem de 

mágico, que simplesmente exprime relações sociais, e chegam até a reduzir 

espontaneamente o dinheiro a um simples sinal que dá ao indivíduo o direito de 

dispor de uma parte do produto social – eles sabem perfeitamente que há “relações 

humanas” por trás das “relações entre coisas”. O problema é que, no processo de 

troca, eles procedem, agem, - na realidade- como se o dinheiro fosse, em sua 

realidade imediata, na qualidade de coisa natural, a encarnação da riqueza.  O que os 

indivíduos “não sabem”, o que eles desconhecem é a ilusão fetichista que norteia sua 

própria atividade efetiva: na realidade do ato de troca, eles se pautam na ilusão 

fetichista. O lugar apropriado da ilusão é a realidade, o processo efetivo social. 

(ZIZEK, 1992 p. 61).  
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O cinismo propicia um salto de uma análise do fetichismo à análise da fantasia 

sem que o fetichismo se excluído da equação. Como já sugerido por Adorno e Horkheimer 

(1973), realidade e ideologia tornam-se um uno indiferenciado onde a própria estruturação da 

realidade é, de antemão, ideológica. Nisso consiste o caráter fantástico da ideologia, pois para 

filósofo esloveno  

 
[...] a ideologia não é, em sua dimensão fundamental, um constructo imaginário que 

dissimule ou embeleze a realidade social; no funcionamento “sintomal” da 

ideologia, a ilusão fica do lado do “saber” enquanto a fantasia ideológica funciona 

como uma “ilusão”, um erro, que estrutura a própria “realidade”, que determina 

nosso “fazer”, nossa atividade. (ZIZEK, 1992, p. 63).  

 

 Se o conceito de fetiche é comum ao campo dos estudos da psicanálise e do 

marxismo, o mesmo não pode ser dito do conceito de fantasia. Uma leitura apressada das 

palavras de Zizek pode tornar esta citação mais hermética do que fato é. Teremos que fazer 

uma breve digressão para tratar, brevemente, do que os psicanalistas entendem por fantasia, 

para assim, esclarecer o que o autor chama de fantasia ideológico.   

  Segundo Roudinesco e Plon (1998, p. 223) o termo fantasia para Freud “designa a 

vida imaginária do sujeito e a maneira como este representa para si mesmo sua história ou a 

história de suas origens: fala-se então de fantasia originária.”. Para esses dicionaristas da 

psicanálise o conceito, ao longo da obra freudiana, apresenta algumas significações. Uma 

forma relativamente acabada e que mantém certa coesão com o todo da obra é apresentada no 

texto “O inconsciente”. Neste Freud (1996/1915) apresenta o que ele chama de “natureza da 

fantasia”. Segundo ele, esta natureza, anterior a formação dos sonhos e dos sintomas, tem a 

função de apaziguar as contradições da realidade vividas como trauma.  

 Desta maneira, a fantasia é vivida como realidade e não uma oposição a ela. Não 

convém discutir aqui as modulações do conceito na obra de Freud. O que nos interessa deste é 

que não há, para Freud, oposição entre realidade e fantasia na vida psíquica. Tais contradições 

apaziguadas se tornam a realidade do sujeito e é a partir destas que ele se organiza no laço 

social.  Sobre essa homogeneidade entre fantasia e realidade Freud (1996/ 1915-1996, p. 370, 

grifo do autor) escreve que 

 
Levará um bom tempo até pode assimilar a nossa proposição de que podemos 

igualar fantasia e realidade; e não nos importaremos, em princípio, com qual seja 

esta ou aquela das experiências da infância que estão sendo examinadas. Ademais, 

esta é, evidentemente, a única atitude correta a adotar para com esses produtos 

mentais. Também eles possuem determinada realidade. Subsiste o fato de que o 

paciente criou essas fantasias por si mesmo, e essa circunstância dificilmente terá, 

para a sua neurose, importância menor do que teria se tivesse realmente 

experimentado o que contêm suas fantasias. As fantasias possuem 
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realidade psíquica, em contraste com a realidade material, e gradualmente 

aprendemos a entender que, no mundo das neuroses, a realidade psíquica é a 

realidade decisiva. 

  

     O conceito de fantasia torna-se, então, decisivo para compreender a relação entre 

sujeito e realidade na psicanálise. Aqui é necessário retornar a um hermético texto de Lacan 

(1998/1960) denominado “Subversão do sujeito e dialética do desejo no inconsciente 

freudiano”. Nesse texto, o psicanalista francês nos oferece o interessante conceito de “Grande 

outro”. Podemos entender este como um outro abstrato diluído da cultura. Não uma imagem 

de um outro personificado, mas a personificação de todas as imagens dos outros. Um símbolo 

abstrato que referencia qualquer outro sem que necessariamente faça referência direta a um 

em específico. 

Segundo o autor, é neste “Grande outro” que se acumula os significantes, as 

palavras que compõe nosso léxico cotidiano. Não seria um perca conceitua muito grande 

afirma que este lugar, de onde a composição léxica parte, é a própria cultura ou, no mínimo, a 

ideia de um outro culturalmente estabelecido. 

Em Lacan (1998/1960) o sujeito é entendido como o elemento que da o ponto de 

partida na composição deste léxico. A complexificação dessa ideia surge diante da 

incapacidade que o sujeito tem, estamos aqui diante de uma condição estrutural da própria 

linguagem, de conforma uma composição definitiva para essa gramática. Em outras palavras, 

quanto mais imerso no universo simbólico que constitui a cultura torna-se impossível saber 

qual a perfeita organização léxica necessária para integrar a própria cultura.  

Diante disso Lacan (1998/1960, p. 829) formula a pergunta fundamental da 

relação entre o homem e a cultura: “que quer você”. Precisamente nesse ponto mergulhamos 

no universo da fantasia. Não há, para o psicanalista, uma reposta possível para esta pergunta. 

Dialeticamente, a própria existência do sujeito consiste em responder demandas culturais, a 

única reposta possível encontra-se no reino da fantasia. A fantasia é, portanto, o único meio 

de responder ao desejo deste “Grande outro”. Em termos menos herméticos, podemos dizer 

que não sabendo precisamente o que este Outro quer de mim, cabe apenas fantasiar as 

respostas possíveis.  

Esta narrativa esta longe de ser linear. Estas poucas linhas podem conotar esta 

falsa ideia. Este “tesouro dos significantes”, como às vezes refere-se o autor ao “Grande 

outro”, não é uma mera abstração. Ele é composição da materialidade da produção humana. 

Há 30 anos a palavra celular, por exemplo, não fazia parte dos nossos vocabulários. Hoje, 
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possivelmente, todos ou a grande maioria dos idiomas do mundo tem um significante para 

designar a palavra celular.  

    Essas inserções léxicas, que são históricas, mudam a composição de nossas 

gramáticas. Mudam, também, a maneira como nos relacionamos com o mundo através delas. 

Nessa complexa relação de demandas voláteis do Outro em relação ao sujeito Lacan 

(1998/1960) situa o desejo. Sobre esse tema ele escreve que “Com efeito, é muito 

simplesmente – e diremos em que sentido – como o desejo do Outro que o desejo do homem 

ganha forma, porém, antes de mais nada, somente guardando uma opacidade subjetiva, para 

representar nele a necessidade” ( LACAN,1998/1960, p. 828).  

Essa ideia hegeliana, oriunda da Dialética do Senhor e do Escravo, aponta para 

um ciclo vicioso na relação entre sujeito e Outro. A existência dos dois se retroalimenta na 

medida em que só sustentam-se mediante ao fato de que um demanda e outro é demandado. A 

opacidade subjetiva em questão é o deslocamento da demanda e da necessidade. Assim como 

a mercadoria de Marx (2013) valor de troca subsume o valor de uso. Aqui, também, a 

necessidade é subsumidade pela demanda deslocando-se completamente de um valor de uso 

dos objetos desejados. Esse ciclo vicioso de repetição aparece para o psicanalista frances sob 

o nome de Gozo.  

Voltemos à fantasia. O Gozo que surge da impossibilidade de responder 

precisamente a demanda do Outro, nos coloca diante da dimensão traumática que Lacan 

(1998/1960) denomina de “angustia” diante do encontro com o Real. Na busca de responder a 

esta angustia a fantasia surge como resposta para o enigma do desejo do Outro. Para Zizek 

(2010, p. 62) 

 
A primeira coisa a observar acerca da fantasia é que ela nos ensina literalmente 

como desejar: fantasia não significa que quando eu desejo uma torta de morango e 

não posso tê-la na realidade eu fantasio que estou a estou comendo; o problema é 

antes: para começar, como sei que desejo uma torta de morango? É isso que a 

fantasia me diz. Esse papel da fantasia depende do impasse em nossa sexualidade 

designado por Lacan em seu enunciado paradoxal “Não há relação sexual” – não há 

nenhuma garantia universal de uma relação harmoniosa com nosso parceiro. Cada 

sujeito tem de inventar uma fantasia própria, uma formula “privada” para a relação 

sexual – a relação com a mulher só é possível na medida em que o parceiro aderir a 

essa formula.     

 

A opacidade aparece nesse ponto. A universalidade da fantasia existe apenas na 

medida de uma forma. Seu conteúdo é opaco e intimamente ligado a esta formula privada de 

enfrentamento a angustia. Contudo, a de se entender no texto lacaniano a ideia de uma 

dialética do desejo.  Se a forma-fantasia aparece como um universal é porque o desejo em 

questão é o desejo do Outro.  
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Nisso reside o caráter intimamente subjetivo da opacidade da fantasia. A resposta 

a esse desejo é, antes de tudo, a maneira como a resposta é encenada e não necessariamente a 

inventividade própria de uma resposta inovadora. Isso ocorre em grande parte, pois a resposta 

à fantasia é composta pelo léxico de significantes. A resposta em si não extrapola uma 

gramática já anteriormente fornecida. A performance aparece no modo subjetivo como estes 

significantes são organizados.  

Zizek (2010) explica esse paradoxo da fantasia afirmando que ela pertence a uma 

bizarra categoria no limiar entre o subjetivo e o objetivo. Ela é objetivamente subjetiva. Os 

mecanismos do fantasiar são regulados por elementos objetivos do mundo. A dimensão 

performática dela, no entanto, é puramente subjetiva e idiossincrática. A grande complicação 

aparece no desconhecimento desses mecanismos objetivos. Não se trata do elemento 

esclarecimento. Saber sobre eles não nos permitiria subtrair de nossa percepção o elemento 

fantástico e fazer com que acessemos a realidade.  

Devemos lembrar que a fantasia é inconsciente. Para a psicanálise, seja Freud ou 

Lacan, o inconsciente é fundamentalmente inacessível e regulador de nossas experiências 

fundamentais. Nesse ponto, fantasia e realidade decantam-se uma sobre a outra de tal forma 

que o limiar de diferenciação perde-se nos próprios esquemas oferecidos para a sociabilidade. 

Zizek (2010) sustenta então que fantasia e realidade não são lados opostos, apesar de serem 

assimétricos, da nossa experiência subjetiva. Esse próprio limiar de indeterminação é a 

garantia da subjetividade das experiências. 

  O que pretendemos anunciar, com isso, é que, sem muitas perdas conceituais, a 

fantasia é a própria realidade fetichizada em larga escala. As experiências subjetivas 

fundamentais constituem, assim, o núcleo da própria experiência. Toda fantasia é real para 

quem fantasia, mesmo que, como no fetiche, o enunciado da fantasia seja necessariamente  

fantástico.  Aqui podemos retomar com mais clareza o enunciado “mesmo sabendo eles 

continuam a fazer”.  

   

3.3.3 A fantasia ideológica propriamente dita 

 

 Com o que fantasiamos, então? Como aquilo de mais idiossincrático, nossas 

fantasias, adquirem um nível coletivo? Em termos mais precisos, como a fantasia ideológica é 

equivalente a uma fantasia social? Devemos lembrar da correlação feita anteriormente entre 

as análises de Marx e de Freud quanto a mercadoria e ao sonho. Para que o valor de troca de 
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uma forma-mercadoria subsuma o valor de uso de uma mercadoria é necessária igualar, nesta 

equação, troca e uso.  

 Não seria a mesma coisa com o sonho na análise freudiana? O sonhador deve ter 

uma ideia bem formulada da realidade para ter a garantia de que o que sonhou não foi real, 

mas uma distorção onírica. Não obstante, não temos prova alguma de uma realidade primeira 

e anterior. Um grau zero de realidade. É apenas fundamental que acreditemos que este grau 

zero exista para, assim, saber que não estamos presos dentro de um sonho. Aqui o valor de 

troca também não está subsumindo o valor de uso?  

 A realidade que nos é oferecida é a única realidade que devemos acreditar, tomar 

como referencial, desloca-la de uma dimensão histórica e aplica-la, implacavelmente, a toda 

analítica do discurso possível. Nos dois casos nos interessa notar que o grau zero, a referência, 

deve ser constantemente evocado para que a materialidade das relações humanas sejam 

garantidas.  Somente na medida em que temos valores coletivos compartilhados por outros 

temos convicção de que estamos em uma realidade concreta e não em uma fantasia. 

 O problema aqui proposto é se essa realidade concreta já for, antes de tudo, 

fantasia, mas uma fantasia que não foi fantasiada pelo sujeito, e sim entregue a ele. Cabe ao 

sujeito acreditar nessa fantasia do Outro e manter-se ativo nela enquanto elemento 

fundamental da cadeia que a compõe em sua dimensão social.  Uma analise superficial desta 

premissa pode levar a suposição de que ela é paradoxal, pois parece voltar, por outros 

caminhos, ao problema da falsa consciência que abordamos no começo do capítulo. 

 Nesse ponto devemos recorrer novamente ao hermetismo lacaniano para 

conceituar a ideia de Saber. O Saber, segundo Lacan (1992/1969-1970), é a dimensão 

formalística do discurso. Para o psicanalista francês a qualquer paridade entre a lógica formal 

e o Saber. Nesse sentido, este conceito surge como a relação formal e lógica que assume a 

cadeia de significantes no enunciado. Aquilo que concatena as palavras e confere ao 

enunciado um sentido passivo de ser compartilhado.  

 O interesse de Lacan (1992/1969-1970), porém, não recai sobre o saber que se 

sabe, ou seja, o saber da consciência. Mas, sobre o saber inconsciente, ou o que o autor 

expressa por vezes como “saber que não se sabe”. Um saber, por si, não é nada mais que um 

emaranhado de significantes. A questão recai sobre a posição que esse saber ocupa na ordem 

do discurso. Lacan (1992/1969-1970) enuncia quatro possíveis posições para quatro 

significantes centrais de sua teoria dos discursos. Nesta teoria, Sujeito, Saber, Objeto causa do 
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desejo e Significante mestre podem ocupar quatro posições no campo discursivo: Agente, 

Outro, Verdade e Produção. 14   

Interessa-nos especificamente o lugar ocupado pelo Saber no discurso dito como o 

discurso do capitalista15. Nele, o Saber ocupa o lugar do outro, o significante mestre o lugar 

da verdade, o sujeito o lugar do agente e o objeto causa do desejo e lugar da produção. Como 

anuncia Fink (1998, p. 168) “É somente após identificar as características especificas de um 

discurso que podemos saber como ele funciona”. É fundamental entender as consequências 

desses lugares.  

Alberti (2000)16 aponta que o no discurso capitalista o sujeito fantasia assumir a 

posição de Outro. Nesse jogo de poder, ou de vontade de poder, o Saber, já enunciado por 

Lacan (1992/1969-1970) como um meio para o Gozo, torna-se pelo encadeamento de 

significantes, em sua forma de mercadoria, meio para o capitalismo promove a manipulação 

do próprio Gozo. O significante mestre, aquele que assume o ponto de partida da cadeia, 

assume o lugar da verdade.  Mantendo uma linha marxista nessa elucubração, a verdade no 

capitalismo é a sempre a do lucro. 

  Alberti (2000) aponta que, no discurso do capitalista, a ideia de renuncia pulsional 

é invertida a um imperativo de Gozo. Se a operação freudiana clássica aponta para a renúncia 

do objeto do desejo. Neste discurso o objeto do desejo aparece como produção em escala 

industrial. Esquematicamente podemos dizer que: no discurso do capitalista o Saber é sempre 

saber do outro. É uma cadeia de significantes já elaborada para que o sujeito ( ocupando lugar 

de suposto agente do discurso) se relacione com ela na medida em que os objetos do desejo 

despontam, em um segundo plano, como produção. A ordem, marcada pela verdade do 

mestre, é o imperativo de consumo e não de renuncia. Em outras palavras, o capitalismo faz 

com que o sujeito continue a desejar a ordem capitalista na medida em que o objeto do desejo 

é convertido em infinitas demandas na forma de mercadorias de consumo.   

Devemos, agora, voltar a peculiar leitura que Zizek (1996) faz de Marx atentando 

para os lugares do discurso brevemente apontados aqui.   

 
O sentido da analise de Marx é que as próprias coisas (mercadorias) acreditam em 

lugar dos sujeitos: é como se todas as suas crenças, supertições e mistificações 

                                                           
14 Para uma explicação detalhada da teoria dos quatro discursos em psicanálise vide o “Seminário XVII: o avesso 

da psicanálise.” 
15 Não há menção ao discurso do capitalista no Seminário XVII. Sendo este tema espaçado ao longo de alguns 

seminário que seguem o XVII 
16Acessado em: http://www.berggasse19.psc.br/site/wp-content/uploads/2012/07/19133239-Sonia-Alberti-O-
Discurso-Do-Capitalist-A-e-o-Mal-Estar-Na-Cultura-1.pdf 
 

http://www.berggasse19.psc.br/site/wp-content/uploads/2012/07/19133239-Sonia-Alberti-O-Discurso-Do-Capitalist-A-e-o-Mal-Estar-Na-Cultura-1.pdf
http://www.berggasse19.psc.br/site/wp-content/uploads/2012/07/19133239-Sonia-Alberti-O-Discurso-Do-Capitalist-A-e-o-Mal-Estar-Na-Cultura-1.pdf
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metafísicas, supostamente superadas pela personalidade racional e utilitarista, se 

encarnassem nas “relações sociais entre as coisas”. Os sujeitos já não acreditam, mas 

as coisas acreditam por eles. (ZIZEK, 1996, p. 317). 

 

 O que está posto é que a própria crença na organização social não é algo interior 

ao sujeito, mas externa tal qual a ordem social. O Saber no discurso do capitalista é 

fundamental a este ordenamento, pois nele aquilo que o sujeito sabe não é produto de sua 

relação com os objetos do mundo social, mas um ordenamento vindo do Outro. Em última 

instância o mundo social aparece como é simplesmente por que assim a ordem esta 

instaurada.  

 “A lição a ser extraída disso no tocante ao campo do social é, acima de tudo, que a 

crença, longe de ser um estado ‘íntimo’ e puramente mental, é sempre materializada em nossa 

atividade social efetiva: a crença sustenta a fantasia que regula a realidade social.” (ZIZEK, 

1996, p. 317).        

 Agora podemos responder com o que fantasiamos, pergunta feita algumas paginas 

atrás. Fantasiamos, coletivamente, com a ordem social.  Zizek (1992, p. 63) escreve que “De 

uma maneira mais precisa, poderíamos dizer que a fantasia ideológica vem tapar o buraco 

aberto pelo abismo, pelo cunho social infundado da lei social.” A fantasia ideológica tem a 

função de tamponar os buracos deixados pela dissimetria entre a ordem e o social no sintagma 

ordem social.   

 Essa irregularidade surge exatamente quando nos questionamos sobre a instituição 

da ordem. Porque vivemos como vivemos? Em que tábua sagrada está determinado que as 

formas de vida do capitalismo contemporâneo são as melhores formas possíveis de se viver? 

A resposta é obvia: não há um lugar concreto onde isto esteja previamente determinado. O 

Saber que vem do outro, como produto de uma verdade mestra, produz demandas objetais 

especificas e sustenta os circuitos ideológicos do capitalismo. Eles são imunes ao 

questionamento na medida em que se tornam apenas uma ordem a ser executada. 

 Zizek (1992) explica esta situação a partir da tautologia “a lei é a lei”. As origens 

dos ordenamentos sociais não podem ser questionados, pois tão logo se desintegrariam. O que 

sustenta o tecido social, escreve Zizek (1996), é a crença de que este é um constructo ético 

que sustenta-se como se fosse o grau zero da realidade. Para esse autor agimos sempre diante 

de um “como se”. “Como se” a democracia fosse o governo do povo. “Como se” o presidente 

realmente tivesse sido eleito por votos. “Como se” a burocracia estatal fosse de fato um 

método de organização dos governos.  
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 Vale salientar aqui a superação do problema da “falsa consciência”. O “como se” 

não é da ordem do desconhecimento dos mecanismos sociais e políticos. Ele é simplesmente a 

crença na ordem. Mesmo sabendo que essas coisas não são assim, agimos com se fossem. 

Esta é a fantasia fundamental da ideologia, pois agindo “como se”, a verdade das coisas se 

torna esse “como se”. Passamos agir “como se” o mundo capitalista fosse sinônimo de 

verdade.  

 Zizek (1996, p. 323) elucida esta ideia escrevendo que  

 
A ideologia não é uma ilusão de tipo onírico que construamos para escapar a 

realidade insuportável; em sua dimensão básica, ela é uma construção de fantasia 

que serve de esteio a nossa própria “realidade”: uma “ilusão” que estrutura nossas 

relações sociais reais e efetivas e que, com isso, mascara um insuportável núcleo real 

impossível (...). A função da ideologia não é oferecer-nos uma via de escape de 

nossa realidade, mas oferecer-nos a própria realidade social como fuga de um núcleo 

real traumático.  

 

 Outro conceito fundamental da psicanálise entra em cena para entender esta 

questão. O objeto causa do desejo, por vezes referido como “pequeno objeto a”. Recorramos 

rapidamente à definição oferecida por Zizek (2010). Nela objeto causa do desejo é a sobra de 

todas as operações simbólicas no campo da linguagem. Toda a tentativa do aparato simbólico 

de colonização do Real é impossível em sua totalidade. É como dizer que a linguagem não é 

idêntica, em sua totalidade, a experiência. O resto desta experiência intraduzível move a 

transcrição do nada em símbolos. Se voltarmos à dialética do desejo de Lacan (1960/1998) 

veremos que a fantasia é, na verdade, produto da busca impossível do sujeito por esse objeto 

que se desloca de toda tentativa de tradução.  

Neste ponto as funções da ideologia e da fantasia encontram relativa identidade, 

pois a fantasia ideológica surge oferecendo caminhos para este objeto que, estruturalmente, é 

inapreensível. Em nível de ideologia, a trama léxica que oferecida para esse tentativa,sempre 

frustrada, de apreensão do inapreensível aparece sob a forma-lei. Aqui é possível apresentar 

uma explicação mais ou menos adequada de porque a “lei é a lei”. Ela não pode ser 

questionada, pois indica os caminhos para “objeto a”. Segundo Zizek (1991) a lei torna-se lei 

na medida em que, subjacente a ela, está incutida a fantasia de realização do desejo. Este é o 

fundamento final da fantasia ideológica: a ideia de que a norma capitalista é a realização final 

do desejo humano.   
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4. INTERELÚDIO: DA DIAGNÓSTICA AO DIAGNÓSTICO: A ADMINSITRÇÃO 

DOS AFETOS COMO UM METADIAGNÓSTICO DO CONTEMPORÂNEO.    

 

 É preciso retomar, ainda que brevemente, o elemento central da metodologia 

desse trabalho a fim de caminharmos em direção ao passo seguinte: a proposição de um 

diagnóstico do capitalismo contemporâneo. Como já apresentado ao longo de todo o texto, até 

aqui tentamos reconstruir, a partir do ponto de vista da crítica, três elementos contingenciais 

das formas de vida produzidas pelo capitalismo ao longo do século XX, a saber o capitalismo, 

as racionalidades e as ideologias.  

 Notemos que, diferente da introdução do texto, passamos a usar os três termos 

com letras minúsculas e no plural. Ao longo de todo trajeto percorrido, essa escolha 

performática aparece como consequência. As contingências históricas do capitalismo nos 

ensinam que as formas de dominação e exploração produzidas por ele apresentam-se 

intimamente ligado a sua dimensão temporal. Não é preciso uma análise muito atenta para 

perceber que a temporalidade, mesmo que negligenciada, enquanto conceito, aparece ao longo 

de todo esse trabalho. 

 Do capitalismo industrial ao capitalismo tardio. Da racionalidade iluminista a 

racionalidade cínica. Da ideologia do fetiche a ideologia da fantasia. Todas estas formas 

foram reconstruídas em sua temporalidade.  É precisamente sobre isto que se trata uma 

diagnóstica. Sobre a reconstrução, histórica, de uma forma de vida hegemônica em vigor 

durante uma dada temporalidade. Cada diagnóstico que compõe a diagnóstica é sempre 

parcial. É sempre temporal. “O diagnóstico, seja ele formal ou informa, clínico ou crítica, 

disciplinar ou discursivo, reconhece, nomeia e sanciona formas de vida entendidas como 

perspectiva provisória e montagem hibrida entre exigências de linguagem, de desejo e de 

trabalho.” (DUNKER, 2015, p. 274)   

 Assim, a diagnóstica que nos interessou aqui se apresenta como o conjunto de 

diagnósticos críticos de uma época, mas não um diagnóstico qualquer, e sim o diagnóstico 

crítico das formas de vida. Voltemos a Safatle (2008) onde tentamos, em uma nota provisória, 

definir formas de vida. A partir deste autor, dissemos que este conceito trata de um sistema de 

ordenações sociais partilhadas e impostas através de certa forma de racionalidade. Sua 

justificativa, portanto, é minimamente coercitiva. Toda forma de vida é, assim, racional e 

dispõe de mecanismos lógicos de justificação. 
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     Para Dunker (2015), o diagnóstico é, no fundo, uma nomeação. O que fizemos até 

aqui foi nomear, no campo da crítica, uma seriação histórica de tríplices perspectivas sobre as 

formas de vida. Não se trata de reconstruir modalmente estas formas. Entendemos que isso 

seria outro trabalho, talvez, de cunho antropológico. No nosso caso essa reconstituição 

confundiu-se com uma radiografia de como ordenamentos políticos e econômicos se inserem 

na ordem social a partir de racionalidades que operam hegemonizando certas formas de vida.  

 Voltemos à ideia de tríplice perspectiva a partir dos interesses frankfurteanos para 

exemplificar nossa ideia.  O capitalismo tardio justifica-se pela racionalidade instrumental e 

se insere na ordem social do cotidiano a partir da indústria cultural.  Esse colorário específico 

é um diagnóstico provisório das formas de vida no capitalismo tardio. Notemos que ele não é 

modal. Não se trata dos modos de vida que as pessoas levam em seu cotidiano. Parte-se da 

pressuposição de que os modos de vida são intimamente ligados à forma de vida em questão.  

 Podemos citar, como citam Adorno e Horkheimer (1985), o modo vida americano 

ou American way of life. Trata-se de um modo de vida possível nessa matriz maior 

denominada forma de vida.  Sempre dizemos que se trata de uma articulação no campo do 

desejo, do trabalho e da racionalidade. Façamos um esforço de abstração para falar do estilo 

de vida americano e sua indústria cultural. 

 O campo do desejo é marcado profundamente pelo imperativo do consumo. Pela 

produção em larga escala de utensílios domésticos, pelo nascimento da pop-art e sua 

descartabilidade. No campo das relações de trabalho aparece complexo período de transição 

entre o fordismo/taylorismo e o toyotismo. De um lado a automação humana, e de outro a 

automação tecnológica. A substituição do homem pela máquina em uma parcela significativa 

das linhas de produção. Por fim, no campo da linguagem, temos o nascimento da nova 

gramática a partir da inserção nesta dos aparelhos de tecnologia fina que acompanha os outros 

dois campos. O surgimento dos primeiros televisores e videogames como aparelhos 

domésticos. A tecnologia passa a fazer parte da vida cotidiana e as novas formas de expressão 

e comunicação passam a ser preenchidas pela nova aparelhagem.   

 Ao nomear estas coisas produzimos uma forma especifica de interpretá-las, no 

nosso caso a forma crítica, daí a proposição de que estamos nomeando, a partir deste 

horizonte de sentido, as formas de vida e assim reconstruindo-as de forma não modal. Não 

sabemos o que aconteceu em cada casa americana dos anos de 1930, mas suspeitamos que a 

forma de vida marcada por essas contingências históricas produzia certas regularidades nos 

modos de vida em questão. Afinal a indústria cultura, ou a mídia, no capitalismo tardio e nas 
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sociedades industriais avançadas cumprem o papel de unidimensionalização da vida. Mas, é 

preciso ir mais longe para chegar aonde queremos. Os dois conceitos precisam ser 

complexificados para apresentar o diagnóstico que nos interessa: o da administração dos 

afetos e suas consequências. 

 Voltemos-nos para o conceito de formas de vida. Segundo Agamben (2015c), os 

gregos faziam uso de duas expressões para referirem-se ao que entendemos hoje por vida: zoé 

e bio. A primeira refere-se ao simples ato de viver. Trata-se da vida comum a todos os 

animais e outros seres viventes. O segundo caso refere-se à vida própria do homem em 

coletividade, em outros termos, a vida política. É possível notar, nessa divisão, duas 

possibilidades de vida. Na forma de vida, a vida do vivente torna-se necessariamente uma 

vida política. Na vida humana a própria vida e o viver são uma única coisa.  

 Na forma de vida a distinção entre zoé e bio perde densidade. A vida animal do 

homem, como ser vivente, já é em si uma vida em coletividade. A fusão desses termos indica 

que a vida política determina como o ser vivente deve porta-se. A vida política determina, 

portanto a regra da vida. O ponto problemático de uma regra da vida é sua dimensão 

sintagmática. Segundo Agamben (2014a), o léxico regra não deve ser compreendido sem um 

referente.  

 Não existe, assim, uma regra totalizante para a vida, mas um conjunto de regras 

que se modificam de acordo com a dimensão sintagmática do referente. Uma forma de vida 

estaria, assim, marcada por um conjunto de regras constitutivas que a define. Regras 

gramaticais, regras políticas, regras jurídicas, entre outras. A forma de vida não deve ser 

separada destas regras. Ela seria, então, uma matriz destas regras de se viver. Até aqui, por 

exemplo, adotamos desejo, trabalho e linguagem como moduladores dessas regras.   

  A regra, contudo, segundo Agamben (2014a), não é lei, porém seu 

descumprimento acarreta em penalização. Há nisso um elemento dialético das regras, pois ao 

mesmo tempo em que ela penaliza, ela, também, convoca a sua não compreensão enquanto 

dimensão de lei. O poder da regra é o da formação do espaço público, ou seja, da formação 

das comunidas políticas.  Mas, se não há, na forma de vida, distinção entre forma e vida, ser 

vivente e política, para Agamben (2014a) regra e vida apresentam-se em um limiar de 

indeterminação.  
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 A vida do homem, que não pode ser separada de sua forma, contém as regras para 

viver da melhor forma. Sobre esse tema Agamben (2015c, p. 14) escreve que 

 
Define uma vida – a vida humana – em que modos singulares, atos e processos de 

viver nunca são simplesmente fatos, mas sempre primeiramente possibilidades de 

vida, sempre e primeiramente potencia. Comportamentos e formas de viver humano 

nunca são prescritos por uma vocação biológica específica nem atribuídos por uma 

necessidade qualquer, mas por ordinário, repetidos e socialmente obrigatórios, 

conservam sempre o caráter de uma possibilidade, isto é, colocam sempre em jogo o 

próprio viver. Por isso – isto é, enquanto um ser de potencia, que pode fazer e não 

fazer, conseguir ou falhar, perder-se ou encontrar-se - , o homem é o único ser em 

cujo viver esta sempre em jogo a felicidade, cuja vida é irremediavelmente e 

dolorosamente destinada a felicidade. Porém, isso constitui imediatamente a forma-

de-vida como vida política.   

 

 A felicidade aparece ai como o elemento fundamental da forma de vida. Esse 

diagnóstico de Agamben, em larga medida, corrobora como diagnóstico frankfurteano da 

conquista da felicidade. O que está em jogo, em ambos os casos, é a determinação das regras 

que devem ser seguidas para se alcance um tipo de vida pautada em uma ideal de felicidade. 

A vida, entretanto, é potencia e a felicidade é só possibilidade. Dialeticamente a vida não feliz 

acompanha a vida feliz.      

 Devemos atentar, novamente, para a dimensão racional da forma de vida. Sua 

adesão não é coercitiva. A vida não-feliz aparece, assim, como um desvio da realização 

racional da forma de vida. A vida não-feliz é, se não, uma patologia. Um corpo desviante. 

Para Agamben (2010), a política ocidental funda-se sobre a exclusão do desviante. Sobre a 

“vida nua”. O que estamos sugerindo aqui é, pois uma paridade entre essas duas questões. O 

que é excluído do campo da política, em paridade a vida nua, é a potencia de não ser feliz.  

 Adorno e Horkheimer (1985) e Marcuse (2015) já haviam percebido este 

diagnóstico. A felicidade é, para eles, quase uma obsessão das sociedades industriais 

avançadas. Mas, devemos voltar mais tempo no passado. Devemos voltar a Hegel (1997b) 

onde a felicidade era a satisfação das necessidades intersubjetivas: as carências, as tendências, 

as paixões, as opiniões e as fantasias. A felicidade é sinônimo de bem-estar e é o Estado que 

deve administra-la. Segundo Honneth (2007) o diagnóstico de Hegel é que o homem moderno 

é incapaz de compreender a sua própria liberdade. Desta maneira, ele seria marcado por um 

sofrimento de indeterminação. Para Honneth (2007) o diagnóstico hegeliano aponta a origem 

das patologias da liberdade individual ou da incapacidade de participar de uma vida social 

ética.     
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 É nesse ponto que devemos complexificar a ideia de diagnóstico, pois ela nos 

servirá para oferecer o que chamaremos aqui de um metadiagnóstico 17  possível da 

contemporaneidade: a administração dos afetos. Dunker (2015) apresenta dois 

metadiagnósticos da modernidade, subsidiários ao diagnóstico hegeliano, que nos serviram de 

exemplo para a construção dessa ideia: 1) O excesso de experiências improdutivas de 

determinação; 2) Deficit de experiências produtivas de indeterminação.O primeiro caso trata-

se da hipertrofia da regra. Todo o trabalho realizado até aqui se trata da análise crítica deste 

primeiro caso. Façamos, pois um breve resumo para provar nossa afirmação. 

Ao longo de todo texto apresentamos as formas de administração da economia 

política dos capitalismos. As racionalidades que a justificam e as ideologias que a inserem no 

campo da sociabilidade. Se formularmos uma tese geral para Escola de Frankfurt veremos que 

a crítica desses autores dirige-se ao pensamento positivo ou instituído. Não em um sentido 

meramente pejorativa de uma negação cega da potencia do real. Mas, do bloqueio que esta 

instituição do pensamento positivo erige sobre as formas de vida.  

Tanto o totalitarismo do esclarecimento (diagnóstico adorniano) quanto a 

unidimensionalização da vida (diagnóstico marcusiano) atacam diretamente o castelo da 

positividade onde a indústria cultural e a mídia são os veículos da positivação da vida, do 

pensamento imediato e do discurso instituído. Daí, nos dois casos, a ideologia assumir uma 

dimensão puramente cultural. A cultura se torna ideologia na medida em que é bloqueada a 

possibilidade da negação da cultura instituída. 

Se, talvez, seja preciso um esforço de abstração para perceber essa dinâmica entre 

positivo e negativo na crítica a ideologia da Escola de Frankfurt. Tal esforço é bem menos 

colossal em Zizek. Para o filósofo, e nos referimos especificamente às obras usadas aqui, a 

ideologia é a totalização da fantasia. Em outras palavras, uma espécie de bloqueio da 

capacidade de fantasiar. Se colocarmos em termos de positivo e negativo veremos que se trata 

da positivação do objeto a da psicanálise. A parte faltante que articula nossas aspirações e 

desejos passou a ser administrada enquanto mercadoria. 

O desejo, aquilo de mais rebelde no campo da subjetividade, torna-se amansado 

pelos imperativos de gozo. Os objetos de gozo tornam-se positivos e produzidos no 

capitalismo contemporâneo. O que resta ao sujeito é administrar sua incapacidade de gozar da 

imensa quantidade de “falsos” objetos a que nos são oferecidos. A fantasia, que no campo da 

psicanálise surge para tamponar a falta constitutiva, torna-se positiva. É oferecida como um 

                                                           
17 O termo metadiagnóstico surge aqui para caracterizar que esta hipótese diagnóstica é subsidiária aos outros 

diagnósticos de época. Ela não exclui, apenas acrescentar um adendo a eles.   
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produto do mercado. Daí Zizek (2015) atentar para a já referida figura do “empresário de si”. 

Sua fantasia é a que ele será capaz de ser o gerente de suas próprias dívidas.   

O segundo caso, o do déficit de experiências produtivas de indeterminação, nos 

coloca diante da incapacidade de negar as estruturas simbólicas tal quais são organizadas no 

mundo. Não conseguimos não nos determinar. Dunker (2015) aponta que parece haver, dentro 

da lógica das formas de vida, um consenso sobre os efeitos maléficos da indeterminação. 

Voltemos à ideia de Honneth (2007) de patologia da liberdade individual, mas agora sobre o 

ponto de vista da relação entre regra e vida.  

Dissemos que, segundo Agamben (2014a), a regra não é a lei. A regra é uma 

sugestão de como se deve viver a melhor vida possível. Contudo, a regra é sintagmática. Não 

há a regra, mas regras para. O “sofrimento de indeterminação”, nessa nossa leitura, é um 

produto da inflação das regras e da ausência de “A regra”.  

Essa leitura sustenta-se na passagem que Honneth (2007, p. 89) escreve sobre o 

“sofrimento de indeterminação” afirmando que “a saber aquele que articula todas suas 

carências e intenções nas categorias do direito formal tornar-se-ia incapaz de participar da 

vida social e por isso sofreria de indeterminação”.  O direito formal marca então esse excesso 

de experiências improdutivas de determinação. O excesso de normas, de regras disciplinares e 

das outras formações jurídicas. Porém, é, também, marcado pela ausência de uma regra geral 

articuladora. O que chamamos de “A regra”. 

A tensão sobre tal questão aparece precisamente nesse consenso. É possível uma 

forma de vida em que a experiência de indeterminação seja produtiva? Dunker (2015) 

apresenta-nos a narrativa, estudada por Eduardo Viveiro de Castro18, dos povos amazônicos 

do Xingu. Para eles não há determinação entre o inimigo e o amigo, por exemplo. Os rituais 

antropofágicos são os mesmos para ambos. A lógica da regra da determinação, segundo 

Dunker (2015), está posta em xeque. É possível uma forma de vida que seja indeterminada. 

Queremos nos deter, porém, sobre outra forma de indeterminação. A da negação 

como ato político fundamental. Aqui nos valeremos de Agamben (2015b) e sua análise sobre 

o conto de Herman Melville “Bartleby, o escrevente: uma história de Wall Street”. Na 

história, o contista narra à vida de Bartleby. Um escrevente contratado para um escritório de 

advocacia. Sua função era de fazer cópias de documentos. Bartleby era, portanto, alguém que 

                                                           
18  Para mais referências sobre o trabalho de Eduardo Viveiro de Castros vide Dunker (2015) “Mal-estar, 

Sofrimento e Sintoma”. Em específico o capítulo quarto: “Diagnóstico da modernidade e o perspectivismo 

ameríndio” 
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reproduzia mecanicamente o que lhe era pedido. Assim descreve Melville (2015, p. 67) o 

trabalho do escrivão 

 

No início, Bartleby fazia uma quantidade extraordinária de cópias. Como se há 

muito faminto por algo para copiar, ele parecia empanturrar-se com meus papeis. 

Não havia folga para digestão. Fazia o turno do dia e o da noite. Copiando a luz do 

dia e de velas. Tivesse ele alguma animação, teria me regozijado muito com sua 

diligência. Mas ele escrevia silenciosa, apagada, mecanicamente. 

 

 O trecho mostra a primeira vez que o trabalho do escriba é descrito. Silencioso, 

apagado e mecânico. Bartleby é a representação máxima das experiências improdutivas de 

determinação. Ele sabe o que fazer e o faz muito bem, porém de maneira mecânica. Bartleby 

parece ser incapaz de tensionar aquilo que lhe é pedido. Nesse momento do conto ele é apenas 

um executor de ordens.  

Devemos evocar rapidamente Adorno e Horkheimer (1985, p. 138) quando 

escrevem que “Eis ai o triunfo da publicidade na indústria cultural, a mimese compulsiva dos 

consumidores, pela qual se identificam as mercadorias culturais que eles, ao mesmo tempo, 

decifram muito bem”.  As experiências de determinação podem ser lidas, em nossa óptica, a 

partir de uma analogia com a indústria cultural.  

Nesta a unidade entre vida e regra se acentua a partir das determinações sobre 

como portar-se. A mentalidade de ticket reaparece nessa correlação entre regra e vida. O 

ticket determina o conjunto de regras que devem ser seguidas para que a forma de vida no 

capitalismo tardio se faça presente. O indivíduo marcado pela égide do capitalismo tardio é 

como Bartleby. Um executor preciso de tarefas, ávido pelo trabalho, mas incapaz de refletir 

sobre sua própria atividade.  

Ao terceiro dia de trabalho Bartleby muda sua postura em relação a essa atitude 

mecânica de execução das tarefas que lhe são pedidas.  

 

Estava sentado exatamente assim quando o chamei, dizendo ligeiro o que queria que 

fizesse – ajudar-me a conferir um documento curto. Imaginem minha surpresa, ou 

melhor, minha consternação, quando, sem sair do seu isolamento, Bartleby, numa 

voz singularmente calam, firme, respondeu: “Preferiria não”. (MELLVILE, 2015, 

p.68) 

 

 A partir deste momento Bartleby passa a recusar qualquer ordem que lhe é dada 

repetindo a expressão “preferiria não”. Bartleby apossasse, em um primeiro momento, do 

biombo onde trabalhava e depois da sala de advocacia inteira forçando que o escritório mude-

se de lugar. Pois, sempre que convidado a retirar-se ele “prefereriria não” obedecer. O conto 
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se encerra com a prisão de Bartleby sob a acusação de vadiagem. Mesmo na prisão o escriba 

continua a “preferirir não”. A negar qualquer determinação que lhe é imposta.   

 A transição destes dois momentos do conto apresenta-nos a precisa tensão entre o 

excesso de experiências improdutivas de determinações e o déficit de experiências produtivas 

de indeterminações. O que está subjugado no primeiro caso é a potência de não ser aquilo que 

lhe é determinado. O não-ser é bloqueado causando como consequência a impotência de ser. 

O próprio ser torna-se produto de uma determinação social. Uma forma de vida determinada e 

preenchida pelas regras.  

 O segundo caso, que em nossa ideia é o caso de Bartleby, trata-se da potência da 

indeterminação. É necessária uma breve digressão para entendermos aqui nos referimos 

quando usamos a expressão potência.  Para Agamben (2015a) o termo potência tem uma 

longa tradição que segue desde os gregos até a ciência moderna. Trata-se da possibilidade do 

ato.  

 A potência é uma faculdade marcada pela privação. Algo que esta sempre em vias 

de acontecer, mas não necessariamente acontecerá. Ela é uma faculdade do homem. Assim 

como o pensamento ou a morte. O homem pode pensar, mas pode não pensar. Pode morrer, 

mas pode não morrer. Desta maneira, a potência é também marcada pela impotência. As duas 

coisas são iminentes ao ato. Poder ou não poder algo sempre que a privação deste algo cessa. 

(AGAMBEN, 2015a) 

 Agamben (2015a) opera, com isso, uma inversão conceitual em relação à ideia de 

potência e impotência. Nada há de impotente, uma vez que para ele a impotência é a potência 

de não ser. De volta à leitura de Bartleby, Agamben (2015b) encontra no “eu preferiria não” a 

formula da potência pura em sua dimensão de faculdade. Não é que ele não queira copiar ou 

que queira não deixar o escritório – apenas preferiria não fazê-lo. A formula tão meticulosa 

repetida, destrói toda possibilidade de construir uma relação entre poder e querer, entre 

potentia absoluta e potentia ordinata19.Ela é a fórmula da potência. (AGAMBEN, 2015b, p. 

28).   

 Em nossa leitura, a fórmula da potência apresenta-se como uma indeterminação 

produtiva. O elemento fundamente deste ato de “preferirir não” reside no fato de que não esta 

em jogo o que Bartleby prefere. Não se trata de uma troca de algo indeterminado por algo 

determinado, mas sim uma espécie de curto-circuito na lógica da determinação.  

 

                                                           
19 Os dois termos referem-se, segundo Agamben (2015b), a faculdade de Deus de fazer qualquer coisa, quando 

se refere à potência absoluta, ou fazer apenas a sua vontade, referente a potência ordenada.  
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Se uma potência de não ser pertence originalmente a toda potência, será 

verdadeiramente potente só quem, no momento da passagem ao ato, não anular 

simplesmente sua potência de não, nem deixá-la para trás em relação ao ato, mas a 

fizer passar integralmente no ato como tal, isto é, poderá não-não passar ao ato.  

(AGAMBEN, 2015a, p.253) 

  

 Diante disso, podemos finalmente nos questionar sobre o nosso metadiagnóstico 

em específico e que, por fim, intitula todo o trabalhado realizado até aqui. Até aqui tentamos 

responder o seguinte questionamento: Como são produzidas e reproduzidas as formas de vida 

hegemônicas dentro do sistema capitalista? Para tal fizemos todo o trabalho de diagnóstica de 

demonstrar os estágios do capitalismo século a partir de variados diagnósticos críticos. Estes, 

por sua vez, marcados pela associação entre os capitalismos, como forma econômico política 

da gestão das formas de vida. As racionalidades e suas justificativas técnicas para essa gestão. 

E a ideologia como aquilo que faz a justificativa se inserir no espaço simbólico da vida.  

 Assim, apresentamos o seguinte colorário: a racionalidade capitalista produz os 

signos de verdade da ordem impessoal que serão inscritos na ordem individual mediados 

pelas formações ideológicas do Sistema. Queremos, agora, lançar nossa hipótese 

complementar a este colorário. Daí insistirmos em seu caráter metadiagnóstico. Ela não 

suplanta todos os apontamentos feitos. Ela é apenas um complemento, um detalhe, uma 

contribuição que necessita de toda a argumentação feita até aqui para existir.  

 A hipótese complementar é que a partir da administração dos afetos mantemos um 

limiar de indissociabilidade entre vida e forma de vida a partir de experiências de 

determinação baseadas na gestão do medo, da angustia e da felicidade (afeto que já permeia 

significativamente a produção desse texto). Questionamos-nos, com isso, se a “obediência” a 

regra é puramente racional. Nosso ponto é que não concebemos somente do ponto de vista da 

formalidade as formas de vida hegemonicamente impostas.  

 Existe um arcabouço afetivo de administração do medo, da felicidade e da 

angustia que é análogo aos modelos de racionalização técnica da vida. O bloqueio da 

produção de outras formas de vida ocorre, também, pela afetação que as atuais formas 

proporcionam. Entramos aqui, novamente, no campo da política. A gestão política da vida não 

é necessariamente técnica ou decisionista como pensa Habermas (2014). Esta gestão é 

comprometida com um tipo de administração dos objetos para os quais se destinam os afetos.  

 É necessário um último adendo antes de continuarmos. Dunker (2015) fala em 

metadiagnóstico da modernidade. Pretendemos em alguma medida anunciar um 

metadiagnóstico do contemporâneo. Para tal, é necessário compreender o que estamos 

chamado aqui de contemporâneo. Nosso entendimento coincide com a proposição de 
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Agamben (2014b) quando aponta intempestividade do contemporâneo. “A 

contemporaneidade é, assim, uma relação singular com o tempo, que adere a ele e, ao mesmo 

tempo toma distância dele; mais precisamente, essa é a relação com o tempo que adere a ele 

através de uma dissociação e de um anacronismo”. (AGAMBEN, 2014b, p. 22). 

 Devemos atentar aqui para a dimensão anacrônica de nossa ideia. Não há, 

precisamente, um momento temporal, apesar de que em alguns momentos usarmos datas 

como exemplo, o caso específico do 11 de setembro de 2001. A temporalidade do 

contemporâneo deve ser compreendida nessa ideia como extensa. O contemporâneo não é um 

fato, mas uma posição em relação ao tempo presente. Sua atualidade, portanto, extrapola a 

datação métrica do tempo.  

 Não há de se afirmar que o contemporâneo inicia-se na data X ou Y. O passado 

pode-nos ser contemporâneos na medida em que ele tornou-se anacrônico ao seu tempo 

presente. É precisamente por esse motivo que o diagnóstico crítico da Escola de Frankfurt não 

pode ser substituído pelo diagnostico crítico de Zizek, um contemporâneo, se levarmos em 

conta a datação métrica do tempo. 

 O nosso metadiagnóstico do contemporâneo tem a pretensão de situar-se na 

descrição de Agamben (2014b, p. 32) quando escreve que  

 

Isso significa que o contemporâneo não é apenas aquele que, percebendo a escuridão 

do presente, apreende a sua luz inalienável: é também aquele que, dividindo e 

interpelando o tempo, é capaz de transformá-lo e de relaciona-lo com os outros 

tempos, de nele ler de modo inédito a história, de cita-la segundo suas necessidades 

que não provém de maneira nenhuma de seu arbítrio, mas de uma exigência a qual 

não pode responder. É como se aquela luz invisível, que é a escuridão do presente, 

projetasse sua sombra sobre o passado, e este, tocado por esse facho de sombra, 

adquirisse a capacidade de responder as trevas agora.  

 

 É sobre a obscura participação dos afetos na constituição das formas de vida que 

iremos nos debruçar agora. Nossa real contribuição para o estudo das formas de vida é a 

crítica da administração dos afetos e suas consequências: a eleição dos dignos de viver sob a 

égide do capitalismo. Elementos esse que já foram parcialmente explorados nas ao longo do 

texto, serão agora redigidos sob a perspectiva de nosso metadiagnóstico do contemporâneo.        
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5. A ADMINISTRAÇÃO DOS AFETOS OU SOBRE QUEM É DIGNO DE VIVER NO 

CAPITALISMO. 

 

É preciso voltar a Freud para compreendermos a que nos referimos quando 

usamos a palavra afeto para, só então, compreender como este é administrado no capitalismo 

contemporâneo. Em primeiro lugar, devemos ter em mente que, ao longo da obra freudiana, a 

noção geral de afeto sofreu várias alterações. Nosso interesse recai sobre uma “teoria dos 

afetos”, mais ou menos acabada, que é apresentada a partir dos textos metapsicológicos.  

Não há, nos artigos de metapsicologia, uma definição precisa de afeto. Freud 

(1915/1996) apresenta estes como componentes da “pulsão”. Na terceira parte do artigo “O 

inconsciente”, onde Freud dedica-se a análise das “emoções inconscientes”, surge à ideia de 

que não existem afetos inconscientes. O afeto é a representão consciente de uma ideia 

inconsciente. Sendo estes dois, afeto e ideia, os componente da pulsão. 

  
A rigor, então, e ainda que não se possa criticar o uso lingüístico, não existem afetos 

inconscientes da mesma forma que existem ideias inconscientes. Pode, porém, muito 

bem haver estruturas afetivas no sistema Ics., que, como outras, se tornam 

conscientes. A diferença toda decorre do fato de que ideias são catexias – 

basicamente de traços de memória -, enquanto que os afetos e as emoções 

correspondem a processos de descarga, cujas manifestações finais são percebidas 

como sentimentos. No presente estado de nosso conhecimento a respeito dos afetos 

e das emoções, não podemos exprimir essa diferença mais claramente. (FREUD, 

1915/1996, p. 183).    
          

O que esse trecho nos diz sobre os afetos? Garcia-Roza (2007) apresenta uma 

interessante análise sobre esse tema. Segundo este autor devemos entender que a pulsão é o 

conceito usado por Freud para se referir ao limiar entre os processos psíquicos e os processos 

somáticos. Uma espécie de zona de indeterminação. A pulsão só pode ser acessada, ainda que 

de maneira conceitual, pois é um tema metapisocológico, a partir de seus representantes.  

Do ponto de vista da topologia, dos lugares do psiquismo descritos por Freud, as 

ideias pulsionais pertencem ao inconsciente. Já os afetos são a percepção, em nível somático, 

ou seja, emoções, que estão ligadas a essas ideias. A definição, quase que em forma de 

verbete, oferecida por Garcia-Roza (2007, p. 117) pode nos ajudar a compreender melhor essa 

afirmação. Escreve ele 

 
Afeto (afetkt) – é o outro registro em que se faz a representação psíquica. Ele é a 

expressão qualitativa da quantidade energia pulsional. O afeto e o representante 

ideativo são independentes. Os destinos dos afetos são diferentes dos destinos dos 

representantes ideativos. Não se pode, a rigor, falar em “afeto inconsciente”; a nível 

de inconsciente o afeto tem que se ligar a uma ideia (representante ideativo). 
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Freud (1915/1996) aponta que o afeto é uma descarga motora. Situa-se no campo 

da motilidade. Aquilo que move os seres humanos em direção aos objetos do mundo. Por 

outro lado, está intimamente ligado as ideias inconscientes. O limiar que separa a ideia 

inconsciente de um afeto motor é o “recalque”. Este mantém o trânsito psíquico a partir da 

noção de catexia da libido, ou seja, os investimentos psíquicos que fazemos em determinados 

objetos.  

A pulsão é, com isso, o termo que se refere ao veículo pelo qual esses 

investimentos objetais são feitos. De posse dessas informações iniciais, é possível analisar o 

movimento das pulsões entendendo que estas fazem sempre referência a ideia e ao afeto que a 

compõe. Freud (1914/1996) aponta que a compreensão do termo pulsão deve se ocorrer a 

partir de quatro conceitos fundamentais: pressão, finalidade, objeto e fonte.  

A pressão refere-se à força que uma pulsão faz para atingir sua finalidade que é a 

satisfação. A satisfação da pulsão é sempre parcial. A totalidade desta seria um estado em que 

nada mais se deseja, estado esse que na psicanálise coincide com a morte. A pulsão, porém 

precisa de algo para se satisfazer. A este algo chamamos de objeto da pulsão. Segundo Freud 

(1914/1996) este é o componente pulsional mais mutável. O objeto da pulsão pode ser 

qualquer coisa. Contudo, ocorre também, no caso já analisado do fetichismo, a fixação em 

determinados objetos. Por fim, a fonte da pulsão. Esta é sempre uma questão somática. O 

início de qualquer processo pulsional é sempre o corpo.  

As pulsões também são marcadas por quatro destinos que lhe cabem: a reversão 

ao seu oposto, o retorno ao eu, a repressão, ou recalque, e a sublimação. Mais a frente 

voltaremos a essa questão de maneira mais detalhada. É importante ressaltar, também, que 

Freud (1914/1996) distingue duas categorias de pulsão: as pulsões de auto preservação e as 

pulsões sexuais. Neste momento do pensamento freudiano há uma forte marca de uma 

perspectiva organicista da teoria pulsional. Os afetos em questão, como representantes da 

pulsão, estavam, portanto, ligados à defesa e reprodução da espécie. 

 Essa teoria é significativamente alterada menos de uma década depois. Em “Além 

do principio do prazer”. Neste texto, Freud (1920/1996) apresenta um tipo de pulsão que suas 

ideias e afetos não estavam ligados à reprodução da espécie, mas a uma tendência a destruição 

que marcaria o psiquismo humano. Toda a vida humana, para o pai da psicanálise, seria 

produto da tensão entre a vida e a morte. Tamanha é a importância dada à pulsão de morte e 

sua tensão com a vida que Freud (1996/1930[1929], p. 125) escreve o seguinte comentário 

sobre a constituição da civilização. 
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Em tudo o que se segue, adoto, portanto, o ponto de vista de que a inclinação para a 

agressão constitui, no homem, uma disposição instintiva original e auto-subsistente, 

e retorno à minha opinião, de que ela é o maior impedimento à civilização. Em 

determinado ponto do decorrer dessa investigação, fui conduzido à ideia de que a 

civilização constituía um processo especial que a humanidade experimenta, e ainda 

me acho sob a influência dela. Posso agora acrescentar que a civilização constitui 

um processo a serviço de Eros, cujo propósito é combinar indivíduos humanos 

isolados, depois famílias e, depois ainda, raças, povos e nações numa única grande 

unidade, a unidade da humanidade. Porque isso tem de acontecer, não sabemos; o 

trabalho de Eros é precisamente este. Essas reuniões de homens devem estar 

libidinalmente ligadas umas às outras. A necessidade, as vantagens do trabalho em 

comum, por si sós, não as manterão unidas. Mas o natural instinto agressivo do 

homem, a hostilidade de cada um contra todos e a de todos contra cada um, se opõe 

a esse programa da civilização. Esse instinto agressivo é o derivado e o principal 

representante do instinto de morte, que descobrimos lado a lado de Eros e que com 

este divide o domínio do mundo. Agora, penso eu, o significado da evolução da 

civilização não mais nos é obscuro. Ele deve representar a luta entre Eros e a Morte, 

entre o instinto de vida e o instinto de destruição, tal como ela se elabora na espécie 

humana. Nessa luta consiste essencialmente toda a vida, e, portanto, a evolução da 

civilização pode ser simplesmente descrita como a luta da espécie humana pela vida. 

E é essa batalha de gigantes que nossas babás tentam apaziguar com sua cantiga de 

ninar sobre o Céu.   

           

No interior dessa tensão reside, para o pensamento freudiano, o psiquismo. Em 

1923, depois de cunhado o conceito de pulsão de morte, mas antes de atribuir um valor 

sociológico a ele, Freud (1996/1923) apresenta uma segunda análise topológica do psiquismo. 

O que é apresentado de realmente novo é a contestação de que as pulsões estariam 

exclusivamente a favor do princípio do prazer. 

Aparece na teoria freudiana o “Supereu”. Uma instância moral, derivada da 

dissolução do complexo de Édipo, que representaria a moral civilizatória herdada do 

patriarcalismo sob o qual se funda a civilização ocidental. O supereu tem duas funções, nesta 

parte da obra freudiana. 1) estabelecer preceitos: o que indivíduo deveria ser e 2) estabelecer 

proibições: o que ele não deveria fazer.  

Devemos agora voltar às noções de ideias inconscientes e afetos conscientes. 

Dissemos, algumas linhas atrás, que um dos destinos das pulsões era o recalque, ou seja, a 

separação entre ideia e afeto. Contudo, Freud (1996/1915) nos fala de uma independência 

desses componentes das pulsões. O destino de uma ideia inconsciente não necessariamente 

seria o destino do afeto que outrora esteve ligado. 

Freud (1996/1923) conclui que existe na topologia do psiquismo um lugar que 

tem a função de cadenciar as pulsões o que, de alguma forma, revela, também, uma cadência 

dos afetos.  A psicanálise parece ser fundada em uma dinâmica de um equilíbrio nunca 

atingido entre satisfações e proibições. Freud (1996/1915) atentou para isso em sua busca de 

compreender essa dinâmica. Sobre isso ele escreve  
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Vemos como gradativamente fomos levados a adotar um terceiro ponto de vista em 

nossos relatos sobre os fenômenos psíquicos. Além dos pontos de vista dinâmico e 

topográfico, adotamos o econômico. Este se esforça para levar até as últimas 

consequências as vicissitudes de quantidades de excitação e chegar, pelo menos, a 

uma estimativa relativa de sua magnitude. (FREUD, 1996/1915, p. 186).   

 

5.1 Da economia política a economia da libido 
 

Segundo Safatle (2008), Freud, em sua teoria econômica do psiquismo, tenta 

constituir verdadeiros protocolos econômicos da quantidade de investimento que o aparelho 

psíquico faz nos objetos do mundo. Há, nesse sentido, um cálculo dos interesses. Uma noção 

bastante peculiar e que, diferente do que o nome sugere, não se trata uma função pragmática 

do psiquismo. Trata-se de um problema que extrapola um dos fundamentos centrais da 

psicanálise: o princípio do prazer-desprazer. 

A ideia de uma economia do psiquismo surge, então, para criar um arcabouço 

conceitual capaz de organizar esse extrapolamento. Tomemos o termo economia política para 

compreender melhor essa ideia. Segundo Netto e Braz (2006)20, a economia política é a 

ciência que estuda as formas de sociabilidades reguladas através dos sistemas materiais de 

produção.   

A referência freudiana parece estar minimamente de acordo com esta definição, 

pois tenta compreender as quantidades de investimentos psíquicos necessários para a 

produção das dinâmicas psicológicas em sociedade. Se na economia política falamos de como 

as riquezas, em especial quando estas se transformam em capital através da circulação do 

dinheiro, organizam as relações entre os indivíduos. Na economia de Freud (1996/1915) o que 

faz o papel desse elemento organizador é a libido. O cálculo de investimento psíquico será 

feito, então, através dessa energia veiculada pela pulsão e seus representantes: o afeto e a 

ideia.  

Aqui a referência ao superego volta a ser fundamental. Se adotarmos o 

pressuposto do prazer-desprazer para pensar a economia, rapidamente concluiríamos que todo 

o investimento da libido seria feito naquilo que gera prazer. A pulsão seria absolutamente 

destinada a esses objetos.  As consequências disso, analisadas por Freud (1996/1930[1929]), 

seriam a própria impossibilidade de sociabilidade. Para ele a sociedade e a civilidade fundam-

se a partir da renúncia pulsional.   

                                                           
20 Esta é uma referência direta a economia política crítica. Os autores nos apresentam, também, a economia 

política clássica que teria como intuito esclarecer os processos naturais de distribuição da riqueza dos homens e 

desta maneira justificar as diferentes classes sociais. Para melhor esclarecimento vide: “Economia política: uma 

introdução crítica” de Netto e Braz (2006).  
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Penna (1994) indica que a renúncia dos objetos de prazer imediato e a civilidade 

são retroalimentativas. Não há civilização que se organize pelo princípio do prazer. Essa 

renúncia, contudo, apresenta consequências inerentes ao próprio processo civilizatório. Não 

podemos pensar essas consequências sem nos defrontar com o principal problema econômico 

descrito por Freud (1996/1924): a questão do masoquismo.  

Se pudermos começar nossa análise pelo fim, diremos que a questão econômica 

do masoquismo aponta a possibilidade do prazer na dor e, assim, sustenta, na teoria freudiana, 

o próprio processo civilizatório. Freud (1996/1924) apresenta três tipos de masoquismo: o 

erógeno, o feminino e o moral. Em nossa análise interessa o primeiro e o último, não sendo o 

feminino menos importante, contudo este é ligado a questões da clínica da neurose que não 

são fundamentais para nosso trabalho.  

No primeiro caso, trata-se da ideia fundamental de masoquismo. A libido 

veiculada pela pulsão de morte fica parcialmente presa ao “eu” durante toda a vida psíquica e 

o toma como objeto. Uma das qualidades da pulsão de morte é a veiculação dos afetos 

agressivos para o próprio “eu”. Sua função primordial é demonstrar que extrair prazer do 

desprazer é fundamental para a sociabilidade. O próprio “medo”, para Freud (1996/1924), 

seria uma das formações do masoquismo erógeno. Desta maneira, ele justifica a ambivalência 

entre a pulsão de vida e a de morte, pois, em certos momentos da vida psíquica, a própria 

morte se torna veículo da vida.  

Os afetos destrutivos que se destinariam aos objetos externos destinam-se ao 

próprio “eu” proporcionando a descarga psíquica em si mesmo. Essa ação é mercada pela 

ambivalência de sentir prazer em causar-se desprazer. Para Freud (1996/1924) essa motilidade 

de afetos destrutivos é fundamental a sociabilidade. Se aplicarmos semelhante análise em uma 

dimensão social, logo chegaremos ao que o pai da psicanálise denominou de masoquismo 

moral. 

Devemos evocar aqui a figura central dessa analise: o supereu. No masoquismo 

moral o supereu volta-se contra o “eu” causando a repressão cultural das pulsões. Devemos 

lembrar que este topos do psiquismo é herdeiro das idealizações infantis. Idealizações de 

ordem moral nascidas a partir da identificação com uma lei, também, idealizada que, para a 

psicanálise, evoca a figura da perfeição da norma.  

Uma das principais consequências psíquicas da atuação do supereu é a produção 

de um sentimento inconsciente de culpa. Ele limita a busca por prazer nos objetos do mundo, 

mas produz a necessidade da extração de um tipo de prazer que é consequente da pulsão de 
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morte destinada ao próprio “eu”. A renúncia só é possível mediante a essas mutilações do 

sistema prazer-desprazer. Suas consequências, Freud (1996/1930[1929]) chamou de mal- 

estar na civilização. A inadequação necessária entre sujeito e cultura.  

Esta explicação metapsicológica não é vã. É pressuposto fundamental dessa forma 

de funcionamento do psiquismo em que o imperativo freudiano do supereu é a proibição da 

satisfação da pulsão. Tamanha era a aposta freudiana em sua argumentação metapsicológica 

que ele chega a afirma que “O imperativo categórico de Kant é, assim, o herdeiro direto do 

complexo de Édipo” (FREUD, 1996/ 1924, p. 185). Se o supereu é, em outras passagens da 

obra, este herdeiro nota-se o valor sociológico atribuído por Freud a essa instância moral do 

psiquismo.   

Nesse ponto de nossa análise devemos inferir que a economia libidinal, assim 

como a economia política, está sujeita as flutuações históricas. Os próprios objetos de 

investimento mudam, em ambos os casos, mediante as mudanças sociais que ocorrem no 

tempo e no espaço. Nessa analogia devemos pensar quais as mudanças, do ponto de vista da 

libido, ocorrem quando as formações da economia política mudam. 

 

5.1.1 Da proibição ao imperativo de gozo  

 

Segundo Safatle (2008), é importante atentar para a mudança radical nas relações 

de produção a partir da segunda metade do século XX. Estariamos, para esse autor, diante de 

uma sociedade que prima fundamentalmente pelo consumo. A tensão em relação a essa 

mudança de paradigma, da produção ao consumo, é se a economia libidinal se manteria 

inalterada em relação a ela. Ainda é possível falar de um supereu cuja principal função social 

é a proibição dos prazeres? 

Safatle (2008, p. 126, grifos do autor) elucida essa questão escrevendo que  

 
Compreenderemos melhor esse ponto se lembrarmos que a mudança de paradigma 

da sociedade industrial da produção para a sociedade pós-industrial do consumo traz 

uma sério de consequências fundamentais, a começar pelo fato de que os modos de 

alienação necessários para entrarmos no mundo da produção não são totalmente 

assimétricos aos modos de alienação que fazem parte do mundo do consumo.  De 

maneira esquemática, podemos afirmar que o mundo capitalista da produção está 

vinculado a ética do ascetismo da acumulação (“o prazer que submete todos os 

prazeres”) e pela fixidez identitária que se manifesta como vocação para funções 

específicas e especializadas. O mundo do consumo pede, por sua vez, uma ética do 

direito ao gozo. Pois o que o discurso do capitalismo contemporâneo precisa é da 

procura do gozo que impulsiona a plasticidade infinita da produção das 

possibilidades de escolha no universo do consumo. Ele precisa da regulação do gozo 

no interior do universo mercantil estruturado. Para sermos mais precisos, ele precisa 
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da instauração daquilo que Jacques Lacan chama de um “mercado do gozo”, gozo 

disponibilizado através da infinitude plástica da forma-mercadoria.      

     

O que é, pois, o gozo que aparece como modelo básico da compreensão da nova 

economia libidinal em sua interface com o imperativo de consumo? Como em quase todos os 

conceitos cunhados por Jacques Lacan, seria necessário uma extrema dedicação para a análise 

que o conceito de gozo merece. Limitaremos-nos ao uso dado por Lacan (2008/1968-1969) no 

seminário 16 “de um Outro ao outro” onde o autor introduz o conceito de “mais-de-gozar”. 

 
O mais-de-gozar é uma função da renúncia ao gozo sob o efeito do discurso. É isso 

que dá lugar ao objeto a. Desde o momento em que o mercado define como 

mercadoria um objeto qualquer do trabalho humano, esse objeto carrega em si algo 

da mais-valia. Assim, o mais-de-gozar é aquilo que permite isolar a função do objeto 

a.(LACAN, 2008/1968-1969, p. 19) 

 

O mais-de-gozar aparece, então, como a quantidade de libido que circula fora do 

circuito pulsional. O trabalhador nunca tem acesso à mais-valia. Ela é sempre pertencente ao 

detentor dos meios de produção. O mesmo ocorre com o mais-de-gozar. Ele sempre é a 

quantidade que falta para encontrar o gozo em sua totalidade. Daí ele ser a função que isola o 

objeto a, ou objeto causa do desejo. Podemos entender com isso o porquê o “objeto a” é 

sinônimo de causa do desejo. Ele é a quantidade que falta para a libido identificar-se, em sua 

totalidade, com o objeto da pulsão.  

Para entender a questão dessa inacessibilidade devemos voltar ao problema 

econômico do masoquismo através dos olhos de Lacan (2008/1968-1969, p, 111) quando 

escreve que  

 
Sem dúvida, com certeza perfila-se aqui uma certa ambiguidade — ambiguidade 

cuja premência o que acabo de enunciar não deixou de preservar — entre, por um 

lado, a pulsão de morte, teórica, e, por outro um masoquismo que é apenas uma 

prática, prática muito mais astuciosa, porém de quê? Prática, ainda assim, do gozo, 

na medida em que ela não é identificável com a regra do prazer. 

 

O gozo aparece agora como a prática da pulsão de morte. A identificação total 

com o prazer já é, desde Freud, a vitória máxima da morte sobre a vida. Essa afirmação é 

possível ser feita a partir do seguinte trecho contido em “O problema econômico do 

masoquismo” onde Freud (1996/1924, p. 178) escreve que 

 
O prazer e o desprazer, portanto, não podem ser referidos a um aumento ou 

diminuição de uma quantidade (que descrevemos como ‘tensão devida a estímulo’), 

embora obviamente muito tenham a ver com esse fator. Parece que eles dependem, 

não desse fator quantitativo, mas de alguma característica dele que só podemos 

descrever como qualitativa. Se pudéssemos dizer o que é essa característica 

qualitativa, estaríamos muito mais avançados em psicologia. Talvez seja o ritmo, a 

sequência temporal de mudanças, elevações e quedas na quantidade de estímulo. 
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Não sabemos. Seja como for, temos de perceber que o princípio de Nirvana 21 , 

pertencendo, como pertence, ao instinto de morte, experimentou nos organismos 

vivos uma modificação através da qual se tornou o princípio de prazer, e doravante 

evitaremos encarar os dois princípios como um só. Se nos preocupamos em 

acompanhar essa linha de pensamento, não é difícil imaginar a força que foi a fonte 

da modificação. Ela só pode ser o instinto de vida, a libido, que assim, lado a lado 

com o instinto de morte, apoderou-se de uma cota na regulação dos processos da 

vida. Assim, obtemos um conjunto de vinculações pequeno, mas interessante. O 

princípio de Nirvana expressa à tendência do instinto de morte; o princípio de prazer 

representa as exigências da libido, e a modificação do último princípio, o princípio 

de realidade, representa a influência do mundo externo. 

  

Segundo Lacan (2008/1959-1960) o mal-estar na civilização cumpre a função de 

nos impedir da morte através do gozo absoluto. O que está colocado diante disso é um novo 

problema econômico que se erige diante da sociedade do consumo: “a inversão lacaniana do 

supereu”. Devemos voltar a Marcuse (2015) para lembrar a noção de “dessublimação 

repressiva”. Nela a satisfação é marcada por uma administração permanente dos objetos de 

satisfação. As proibições do supereu são incorporadas as esferas da produção e do consumo, 

ainda em expansão, e passam a ser administrado em doses homeopáticas de felicidade.  

A “inversão lacaniana” marca a transição do que Safatle (2008) chamou de 

“sociedade da satisfação administrada” para a “sociedade da insatisfação administrada”. A 

primeira marcada pela lógica da produção e a segunda marcada pela do consumo. Na 

primeira, através de práticas de acumulação, o supereu proíbe. Na segunda ele ordena: 

“goze”.22     

 

5.1.2 Goze! 

     

O que é o gozo?  Aqui ele se reduz apensa a uma instância negativa. O gozo é aquilo 

que não serve para nada. Ai eu aponto a reserva que implica o campo do direito ao 

gozo. O direito não é dever. Nada força ninguém a gozar, se não o supereu. O 

supereu é o imperativo de gozo – Goza! (LACAN, 1985/1972-1973, p. 11)  

 

Freud sempre acreditou na sua tópica do supereu como um imperativo categórico aos 

moldes kantianos. O fundamento máximo da moral cultural internalizada pelo psiquismo. O 

que muda na sociedade de consumo é o ordenamento social implicado neste imperativo: goze! 

 

                                                           
21 O princípio do nirvana surge em “Além do princípio do prazer” (1920) e refere-se a estado de tensão mínima 

do psiquismo que coincide com a morte.   
22 É necessário esclarecer que os sintagmas “sociedade de produção”, “sociedade de consumo” ou qualquer outro 

metadiagnóstico possível a partir do conceito de sociedade, em nossa leitura, não suplanta a noção de sociedade 

capitalista. A manutenção dessas expressões ocorre devido a necessidade de coerência com os pensadores 

citados e suas ideias. Acentuamos, então, que tais categorias analíticas são apenas faces históricas da sociedade 

da capitalista.   
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Hoje, o verdadeiro discurso que sustenta os vínculos socioculturais da 

contemporaneidade é, digamos, mais maternal. Trata-se, por exemplo, do “cada um 

tem direito a sua forma de gozo” (ou ainda, “cada um deve encontrar sua forma de 

gozo”) que podemos encontrar na liberação multicultural das multiplicidades das 

formas possíveis de sexualidade. Devemos pensar aqui na tese de que a incitação e a 

administração do gozo se transformaram na verdadeira mola propulsora da 

economia libidinal da sociedade de consumo, ao invés da repressão própria a 

sociedade de produção. (SAFATLE, 2008, p. 128).    

 

Se dissemos que a economia libidinal é o método do psiquismo para a formulação 

da sociabilidade devemos, como faz Safatle (2008), nos questionar sobre as consequências 

dessa liberação da libido em direção aos objetos do consumo. Voltemos a Marcuse (1975) 

quando nos alerta sobre os perigos de uma liberação sexual a qualquer custo. Em uma leitura 

apressada de “Eros e civilização” podemos incorrer no erro de entender que o filósofo faz 

uma defesa cega liberação dos impulsos sexuais. Nada mais equivocado do que esta 

interpretação.  

Marcuse (1975) já apontava para uma espécie de “dialética” da liberação onde, se 

esta ocorresse a qualquer custo, estariam, também, sendo liberados os impulsos menos 

racionais e mais destrutivos dos homens. 

 
Em virtude dessas condições, o livre desenvolvimento da libido transformada, para 

além das instituições do princípio de prazer, difere essencialmente da liberação da 

sexualidade reprimida, dentro do domínio dessas instituições. Este último processo 

faz explodir a sexualidade suprimida; a libido continua acusando a marca da 

supressão e manifesta-se nas abomináveis formas tão bem conhecidas na história da 

civilização; nas orgias sádicas e masoquistas das massas desesperadas, das elites da 

sociedade, dos bandos. (MARCUSE, 1975, p. 176)  

 

Esse diagnóstico negativo marcuseano parece ter-se realizado na sociedade de 

consumo. A grande questão que subescreve as entrelinhas do imperativo de gozo é a 

impossibilidade deste de maneira irrestrita. Como já assinalamos, o gozo absoluto é idêntico à 

morte. Ambiguamente para continuar a consumir o sujeito deve continuar a viver.  

Voltemos a Lacan para entender melhor este paradoxo ou, porque não dizer, essa 

dialética do gozo.  Assim, o psicanalista francês apresenta uma inversão do supereu. De 

proibitivo este passa a incitativo do gozo. 

 
O supereu é um imperativo. Como indicam o bom senso e o uso que se faz dele, e 

coerente com registro e com a noção da lei que quer dizer com o conjunto do 

sistema da linguagem, na medida em que define a situação do homem enquanto tal, 

quer dizer, enquanto não é somente individuo biológico. Por outro lado, e preciso 

acentuar também, e ao contrário, o seu caráter insensato, cego, de puro imperativo, 

de simples tirania. Em que direção podemos nós fazer a síntese dessas noções? O 

supereu tem uma relação com a lei, e ao mesmo tempo, é uma lei insensata, que 

chega ate a ser o desconhecimento da lei. E sempre assim que vemos agir o supereu 

no neurótico. Não será porque a moral do neurótico é uma moral insensata, 

destrutiva, puramente oprimente, quase sempre antilegal, que foi preciso elaborar na 
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análise a função do supereu? O supereu é, a um só tempo, a lei e a sua destruição. 

Nisso, ele é a palavra mesma, o comando da lei, na medida em que dela não resta 

mais do que a raiz. A lei se reduz inteiramente a alguma coisa que não se pode nem 

mesmo exprimir, como o Tu deves, que é uma pa1avra privada de todos os: seus 

sentidos. É nesse sentido que o supereu acaba por se identificar aquilo que há 

somente de mais devastador, de mais fascinante, nas experiências primitivas do 

sujeito. Acaba por se identificar ao que chamo figura feroz, as figuras que podemos 

ligar aos traumatismos primitivos, sejam eles quais forem, que a criança sofreu. 

(LACAN, 1996/1953-1954, p. 123) 

 

Devemos atentar de imediato para o fato de que, nos dois casos, a função do 

supereu continua a mesa, ele continua o bastião da experiência moral da cultura. O que é 

reconfigurado aqui não é, em si, esta instância psíquica, mas a sua relação com a lei.  Segundo 

Safatle (2008), esta insensatez do supereu diante da lei, ou um desconhecimento da lei, 

ocorre, pois este imperativo é vazio. Sua função não é explicativa, mas puramente uma 

ordem. Ordem está que não há uma deontologia para se cumprir. O sujeito da sociedade de 

consumo deve gozar, mas não é dito a ele como, com o que ou qual a quantidade certa de 

gozo. O supereu é apenas um imperativo insistente em direção a uma impossibilidade: goze!  

O supereu analisado por Lacan é perfeitamente compatível com a sociedade que 

produz um fluxo infinito de possibilidades de objetos que contém o mais-de-gozar. O afeto 

enquanto motilidade destina-se a esse gozo fora do circuito. Esse que não é objeto nenhum. 

Daí o gozo não ser nada. Não se personifica e nem se objetfica. O gozo não é uma coisa. Ele é 

o limite da Coisa. A experiência de gozo na sociedade de consumo é paradoxal, pois ela 

evoca, também, seu próprio limite, sua própria impossibilidade. É necessário manter esta 

ambiguidade próxima: é preciso consumir para não morrer, mas consumir até o limite, 

também, significa morte.  

Assim o gozo se apresenta como uma experiência moral tal qual a presente em o 

mal-estar da civilização. Sobre isso escreve Lacan (2008/1959-1960, p. 18) 

 
Pois, assim que me aproximo, - é esse o sentido do Mal-estar na civilização - surge 

essa insondável agressividade diante da qual eu recuo, que retorno contra mim, e 

que vem, no lugar mesmo da Lei esvanecida, dar seu peso ao que me impede de 

transpor uma certa fronteira no limite da coisa. 

 

A experiência moral a que o sujeito é colocado na sociedade de consumo condiz 

com a que se refere Lacan (2008/1959-1960) em seu seminário sobre a ética. É a experiência 

de ser capaz ou não de questionar o imperativo categórico que lhe é ordenado. Assim, ao se 

deparar com o gozo absoluto o sujeito tem a tendência a recuar por reconhecer ali a 

possibilidade da morte. Deste modo, opera ambiguamente a lei do supereu. Ordenando que 

goze e evitando a morte. A dinâmica do mal-estar reaparece nessa leitura. Ela continua 
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marcada pela tensão entre morte e vida, mas agora reconfigurada diante do consumir para 

viver e consumir até morrer23.  

Compreender a paradoxal experiência moral que o gozo coloca ao sujeito, na 

sociedade de consumo, é começar entender as nuances de uma nova economia libidinal. Esta 

situada para além do cálculo prazer-desprazer e ligada agora as motilidades, aqui devemos 

colocar estas como sinônimos de afetos, dos homens em direção à impossibilidade do gozo 

irrestrito.  

 
Ao ser utilizado para a compreensão das dinâmicas próprias aos processos de 

socialização e a economia libidinal da sociedade de consumo, tudo se passa como se 

Lacan afirmasse que os modos de satisfação próprios à sociedade de consumo não 

está vinculado a simples repetição normatizada de padrões e estereótipos. Ao 

contraário, seu modo de satisfação só pode ser compreendido se aceitarmos a 

existência de um processo no qual posições de padrões e transgressões estão 

absolutamente imbricados. (SAFATLE, 2008, p. 133). 

 

A sociedade do consumo não aboliu a sociedade da produção. O supereu 

lacaniano não é a evolução do supereu freudiano. A sociedade que produz e acumula foi 

absorvida pela lógica do consumo de tal modo que as contradições entre essas são diluídas na 

dinâmica da produção/consumo. O supereu não perde seu conteúdo proibitivo em sua 

totalidade. O que muda são os termo desta proibição. Estes são absolvidos pelo imperativo de 

gozo. São tensionados pela própria condição da morte.  

Como se o supereu dissesse: “goze, mas não morra e não morra para gozar mais”. 

Está incutida nessa lógica uma proibição fundamental. O sujeito está proibido de morrer. Mas, 

já desde Freud, e o mal-estar da civilização, a incompatibilidade irreconciliável entre 

indivíduo, cultura e a renúncia pulsional, que funda a civilização, já não era um impedimento 

à morte?     

 

5.1.3 O cinismo da economia libidinal do gozo  

 

Uma questão se faz importante: será que de fato os sujeitos acreditam que podem 

alcançar o gozo absoluto? A resposta de imediato é não. Mas, devemos nos questionar o 

porquê desta resposta. O primeiro passo para entender essa afirmação tão direta é voltarmos 

ideia de racionalidade cínica discutida na última sessão do segundo capítulo. Dissemos que a 

racionalidade cínica é um tipo de consciência que ironiza a si mesmo.  

                                                           
23 Devemos demarcar que está é uma leitura nossa apoiada em Safatle (2008) e nos seminários de Lacan que 

tratam da questão do gozo. Não há, necessariamente, na obra lacaniana referência tão direta assim entre gozo e 

consumo.  
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Dissemos, também, que a ironia era uma espécie de bloqueio da dialética. Ou seja, 

o ato de ironizar a si mesma é o mesmo que suspender a síntese e contentar-se com a tensão 

entre tese e antítese. Apliquemos está fórmula ao gozo. Os afetos que dirigimos aos objetos 

do consumo fincam sempre suspendidos diante da impossibilidade de consumir tudo que 

oferecido. Contentamos-nos com uma espécie de pluralidade de motilidades. Os próprios 

afetos sofrem de um tipo de obsolescência na medida em que os objetos de consumo estão 

fadados a serem rapidamente substituídos por outros.  

Esse diagnóstico não é uma novidade. Debord (2003, p. 40) já havia atentado para 

esse movimento ao propor seu diagnóstico do espetáculo.   

 
A aceitação beata daquilo que existe pode juntar-se como uma mesma e única coisa 

à revolta puramente espetacular: pelo simples fato de que a própria insatisfação se 

tornou uma mercadoria desde que a abundância econômica se achou capaz de 

estender sua produção tratando de tal matéria-prima.  

 

Se nada é duradouro, tudo é efêmero, a própria insatisfação se torna uma das 

principais mercadorias da sociedade de consumo. Os sujeitos se tornam consumidores de sua 

própria incapacidade de gozar de tudo que lhes é oferecido. A insatisfação é sempre marcada 

pela aquela quantidade de gozo a qual os afetos se destinam e que está fora do circuito do 

sujeito: o mais-de-gozar.  

O cinismo reside na consciência que percebe essa incapacidade de gozar. É um 

dado empírico que não se pode consumir tudo que é oferecido, mas continuamos a viver como 

se isso fosse possível. Safatle (2008) lança mão de um conceito que oferece uma interessante 

inteligibilidade sobre esse fenômeno: “as identificações irônicas”. 

Segundo Freud (1996/1920) as identificações são a mais remota expressão dos 

laços afetivos no campo as sociabilidade. Afirmar que uma identificação é irônica é afirmar 

que, diferente da análise feita em 1920, onde as identificações constituíam a base para a 

formação das identidades, estás, em sua modalidade “irônica”, demarcam a impossibilidade 

de vinculação afetiva com os objetos. Daí a necessidade de se pensar o impacto da 

racionalidade cínica sobre os vínculos afetivos contemporâneos.  

Para Safatle (2008), o sujeito contemporâneo é sempre convocado a demarcar sua 

distância em relação aos objetos do mundo. A adotar ele mesmo a postura de um laço sempre 

provisório. Esta é, segundo o autor, a postura cínica por excelência. 

 
Pois, o “cinismo” é o nome correto dessa posição subjetiva que é capaz de sustentar 

identificações socialmente disponibilizadas ao mesmo tempo em que ironiza toda e 

qualquer determinidade (por reconhecer seu caráter descartável). Ela nega 

reflexivamente aquilo a qual se vincula criando, assim, um universo social 
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carnavalesco de aparências reflexivas, ou seja, de aparências postas como 

aparências. (SAFATLE, 2008, p. 134, grifo do autor).      

 

O cinismo não toma a aparência como realidade. Ao contrário, em realidade, se 

satisfaz com a aparência. Diante disso, há que se objetar pela síntese interrompida na ironia. 

De fato não há uma síntese? Pensemos de outro modo e aqui demarcamos a diferença 

definitiva entre ironia e cinismo, diferença está que não havia sido tão positivamente 

demarcada anteriormente.  

O cinismo é a síntese possível na dialética bloqueada pela ironia. Voltemos à 

dimensão paradoxal da lei do supereu. Esta que impele e que impede. O cinismo, enquanto 

síntese, aparece como o elemento de reconciliação entre estes polos opostos. “Sei, que é 

impossível, mas vivo como se não soubesse”. Eis a máxima cínica do imperativo de gozo. A 

fantasia que se constitui a partir disso tem a função de anular a contradição reconciliando o 

impossível. Em última instância é a fantasia que de que o gozo absoluto não é a morte ele é 

apenas uma lei e, como toda lei, um regulador da vida.     

Nesse sentido, devemos pensar em uma sociedade que administra a insatisfação 

da vida social. Os sujeitos da sociedade de consumo cinicamente sabem que não gozarão de 

tudo que lhes é oferecido. Entretanto, satisfazem-se, parcialmente, com impossibilidade de 

satisfação. Essa manutenção de uma insatisfação constante, baseada em uma satisfação 

parcial, marca a lógica das experiências da sociedade de consumo.  

Lembremos-nos de Dunker (2015) quando apresenta seus dois metadiagnósticos 

da modernidade. O “excesso de experiências improdutivas de determinação” e o “deficit de 

experiências produtivas de indeterminação”. Questionamos se, nesses termos, o 

metadiagnóstico da administração dos afetos não estaria próximo de uma “experiência 

improdutiva de indeterminação.”. Pois, para Safatle (2008, p. 133) 

 
Em última instância, isso nos faz passar de uma sociedade da satisfação 

administrada para uma sociedade da insatisfação adminsitrada, na qual ninguém 

realmente acredita nas promessas do gozo veiculadas pelo sistema de mercadorias ( 

já que são postas para serem descartadas), a começar pelo próprio sistema, que as 

apresenta de maneira  cada vez mais autoirônica e “crítica”. Ou seja,  estamos diante 

de uma sociedade na qual os vínculos com os objetos ( incluindo aqui vínculos com 

a imagem de si) são frágeis, mas que, ao mesmo tempo, é capaz de alimentar-se 

dessa fragilidade. Até porque não se trata de disponibilizar exatamente conteúdos 

determinados de representações sociais através do mercado. Trata-se de 

disponibilizar a pura forma da reconfiguração incessante que passa por e anula todo 

conteúdo determinado. 
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Zizek (2005) identifica duas mercadorias da sociedade de consumo que se erigem 

como o dado antropológico fundamental da sociedade da insatisfação administrada. O “kinder 

ovo surpresa” e a “Coca-Cola”. A começar pelo Kinder ovo, Zizek (2005), fala que tal 

mercadoria não é adquirida por ser um ovo de chocolate, mas pelo pequeno objeto que 

contém dentro. Objeto esse que nunca sabemos o que é até comprar a mercadoria e consumir. 

Mas, não com o intuito de consumir, e sim com o intuito de adquirir o objeto.  

Na análise de Zizek (2005) o que chama atenção não é o chocolate em si, mas o 

fato de não sabermos o que tem dentro dele.         

 
Es muy natural, entonces, que haya una analogía entre el huevo Kinder, la nada de 

hoy, y la abundancia de mercancias que se nos ofrecen de "X sin X", privadas de su 

sustancia (café sin cafeína, endulzante sin azúcar, cerveza sin alcohol, etcétera): en 

ambos casos, aparentemente recibimos la forma superficial despojada de su núcleo 

esencial. (ZIZEK, 2005, p. 204).24 

 

É essa lógica da mercadoria sem substância que Safatle (2008) apresenta quando 

aponta que a sociedade de consumo oferece conteúdos indeterminados. Contudo, é na “coca-

cola” que o filósofo esloveno aponta a mercadoria máxima do capitalismo. Para ele a “coca-

cola” é o puro excesso de gozo. Ela é a própria manifestação do consumo compulsivo, pois  

 
O resultado imprevisível dessa característica não é que, como a coca-cola não 

satisfaz nenhuma necessidade concreta, nós a tomamos apenas como um 

suplemento, depois de satisfazer nossa necessidade substancial com outra bebida – 

antes é esse caráter supérfluo que torna ainda mais insaciável nossa sede de Coca-

Cola. (ZIZEK, 2015, p. 43). 

 

Não se bebe tal bebida para matar a sede. Bebe-se apenas para beber. Ela se torna 

um fim em si mesmo. Seu consumo, portanto, é apensar para consumir. Esse é o grau máximo 

da indeterminação da sociedade de consumo. Zizek (2015, p. 44), frente ao exemplo da Coca-

Cola, sintetiza nosso debate sobre a inversão do supereu escrevendo que  

 
Esse exemplo nos faz compreender a ligação inerente entre três noções: a noção 

marxista de mais-valor, a noção lacaniana de objet petit a como mais-gozar 

(conceito que Lacan elaborou como referência direta ao mais-valor marxiano) e o 

paradoxo do supereu, percebido há muito por Freud – quanto mais Coca-Cola 

bebemos, mas sede temos; quanto mais lucro obtemos, mais o queremos; quanto 

mais obedecemos o comando do supereu, mais culpados nos sentimos Em todos 

esses casos, a lógica da troca equilibrada é perturbada em prol de uma lógica 

excessiva de, “quanto mais damos ( quanto mais pagamos nossas dívidas), mais 

devemos” (ou “quanto mais temos o que desejamos, maior é a falta, maior é o 

                                                           
24 É muito natural então que haja uma analogia entre o Kinder ovo, o nada de hoje e a abundância de mercadorias 

que nos oferecem de “X sem X”, privadas de sua substância (café sem cafeína, adoçantes sem açúcar, cerveja 

sem álcool etc.): em ambos os casos recebemos, aparentemente, recebemos a forma superficial desprovida de seu 

núcleo essencial. (Tradução nossa).  
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anseio”, ou – na versão comunista – “quanto mais compramos, mais temos de 

gasta”).  

  

 Essa lógica do excesso, na cínica economia libidinal do gozo, nos colo frente à 

outra questão. Essa forma econômica da libido parece ganhar caráter político ao elegermos a 

forma de vida da sociedade de consumo como hegemônica dentro do capitalismo. Parece 

existir uma verdadeira vinculação, um laço afetivo, entre a vida marcada pela errância do 

gozo e a multiplicidade de formas de se satisfazer da insatisfação.  

Nossa hipótese, e é sobre ela que nos detalharemos agora, é que nossos afetos se 

vincularam a essa forma de vida a partir da fantasia de que está é a única maneira de 

desvincular o gozo e a morte. Nela podemos gozar sem morrer e, assim, o capitalismo da 

sociedade de consumo construiu, no campo do excesso do gozo, uma reconciliação, ou 

poderíamos dizer: falsa reconciliação entre sujeito e cultura.  Em outras palavras, a sociedade 

de consumo nos ofereceu um instrumento definitivo, ainda que falso, de lidar com o mal-

estar.  

 

5.2 Os afetos e a forma vida.  

 

“No entanto, há de se insistir ser impossível descorporificar o social, pois é 

impossível purificar o espaço político de todo afeto.” (SAFATLE, 2015, p. 25). A política não 

é feita apenas da racionalidade que organiza as normatividades do espaço social. Lembremos 

que, para a psicanálise, os afetos são as motilidades do corpo em direção aos objetos do 

mundo. Logo, é impossível mover-se no mundo sem que sejamos afetados por algo. 

 

Normalmente, acreditamos que uma teoria dos afetos não contribui para o 

esclarecimento da natureza dos impasses dos vínculos sociopolíticos. Pois aceitamos 

que a dimensão dos afetos diz respeito à vida individual dos sujeitos, enquanto a 

compreensão dos problemas ligados aos vínculos sociais exigiria uma perspectiva 

diferente, capaz de descrever o funcionamento estrutural da sociedade e de suas 

esferas de valores. Os afetos nos remeteriam a sistemas individuais de fantasias e 

crenças, o que impossibilitaria a compreensão da vida social como um sistema de 

regras e normas.  Tal distinção não seria apensa uma realidade de fato, mas uma 

necessidade de direitos. Pois, quando os afetos entram em cena política, eles só 

poderiam implicar a impossibilidade de orientar a conduta a partir de julgamentos 

racionais, universalizáveis por serem baseados na procura do melhor argumento. 

(SAFATLE, 2015, p. 47).  

 

Camps (2011) percebe isso ao analisar a inconsistência de uma crítica política que 

toma os afetos como impotentes em sua obra “O governo das emoções”. Para ela os afetos são 

uma categoria política fundamental. Eles são uma parte importante de nossas vinculações 
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objetais. Na leitura desta autora, a racionalidade não suprimiu os afetos (ou as emoções) do 

campo da política. Apenas aprendeu a governa-los de tal modo que as disposições que 

aparecem no campo das decisões surgem como forma de racionalidade.  

Voltemos, por exemplo, para a formula apresentada por Zizek (1992): “a lei é a 

lei”. Não há nada de racional nessa tautologia. Essa falta de racionalidade não é um erro que 

passa despercebido pelos sujeitos. Ela se quer é questionada. Existe segundo Camps (2011), 

ainda que esta autora se situe no campo diferente do saber psicanalítico, um vínculo afetivo 

com a lei. A lei não precisa ser racional. Ela precisa ser cumprida.  

Na leitura de Zizek (1992) esse cumprimento cego da lei nos vincula a fantasia 

social. Quando falamos disso, na última sessão do terceiro capítulo, não tínhamos ainda o 

elemento do gozo para justificar essa vinculação. Podemos dizer agora que a lei, herdeira do 

paradoxo do supereu no campo dos vínculos sociais, é sustentada pelo gozo que os sujeitos 

têm na fantasia social da melhor forma de vida possível.  Em termo simples, é o mesmo que 

dizer que gozamos da vida que levamos e que somente levamos essa vida porque gozamos 

dela.  

A dimensão ideológica da sociedade de consumo reside precisamente no ponto 

em que os afetos são excluídos desse cálculo das formas de vida. Todavia, a lógica 

administrativa tanto para Camps (2011), quanto para Safatle (2015), sustenta-se em um tipo 

evocação dos afetos como elemento político.  

Camps (2011, p. 292) escreve que  

 

Uma norma social internalizada tiene, así uma dimension emotiva que hace que el 

individuo sienta orgullo al cumplirla y verguenza si deja de hacerlo. Pero < 

internalizada > significa < sentida >, no solo sabida. El mero conocimento de lo que 

hay que hacer no nos mueve a actuar. 25   

 

Essa dimensão política dos afetos é percebida por Honneth (2003) ao analisar a 

constituição do sistema de vida ética proposta por Hegel. Nessa análise o primeiro elemento 

da constituição da intersubjetiva, caráter fundamental dos modos de sociabilidade em uma 

leitura hegeliana, são os laços afetivos que se constituem na socialização familiar. Honneth 

(2003) aponta, esquematicamente, o afeto amor como elemento constitutivo do laço familiar.  

  

 

                                                           
25 Uma norma social internalizada tem, assim, uma dimensão emotiva que faz com que o indivíduo sinta orgulho 

de cumpri-la e vergonha se deixa de fazer. Porém, internalizada significa sentida, não só sabida. O mero 

conhecimento do que se deve fazer não nós move a atuar. (Tradução nossa) 
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Este laço deve ser substituído pelas relações racionais da sociedade civil, baseadas 

no direito, para, então, o Estado se constituir enquanto órgão da solidariedade humana em que 

os laços afetivos devem ser substituídos pela Razão. O ponto que devemos tomar aqui é o 

afeto como lugar de um tipo socialização primaria que deve ser substituído pela Razão. 

Já dissemos, porém que, na filosofia de Hegel, tudo se passa como se estes 

estágios do desenvolvimento racional da história fossem gradativamente superados até a 

formação do Estado ideal. Para Freud e Lacan, no entanto, não há uma distinção real entre 

afetos e racionalidade. O fato de a pulsão ser o ponto de indissociabilidade entre o somático e 

o psíquico nos aponta os indícios dessa não distinção entre afetos e racionalidade.  

Até aqui temos insistido nos afetos como motilidade, mas poucas vezes demos 

nomes a essas motilidades. Falamos, em parte significativa da primeira sessão, na felicidade e 

como esta é administrada pela mídia e pela indústria cultural. Nessa parte do texto ainda não 

tínhamos nomeado, propositalmente, o metadiagnóstico da administração dos afetos. Porém, o 

afeto felicidade estava ali sendo administrado. Daí continuarmos a insistir no caráter “meta”, 

no caráter de subjacência, de nosso diagnóstico.  

As formas de vida no capitalismo tardio certamente encontraram na administração 

da felicidade um de seus principais mecenas. Todavia, antes do capitalismo administrar a 

felicidade o “medo” era tomado como o afeto fundamental da coesão política na formação da 

sociabilidade moderna.    

  

5.2.1 Sobre o medo de monstros e a constituição do psiquismo. 

 

Segundo Penna (1994, p. 16) “Efetivamente Freud é um hobbesiano que, por 

igual, apela para um contrato através do qual se supera a condição individual e se ingressa na 

cultura.”. Como já dissemos, em outro momento desse texto, o pensamento freudiano sobre a 

cultura é fundado na renúncia pulsional. O homem civilizado deve renunciar a satisfação 

imediata das tensões psíquicas e contentar-se com um modo normativo de regulação dessas 

tensões em nome da sobrevivência do corpo social. 

Essa ideia é à base da política moderna que tem seu apogeu no pensamento de 

Thomas Hobbes. Segundo o contratualista inglês o medo é o fundamento da sociedade 

moderna. Para ele “Devemos, portanto, concluir que a origem de todas as grandes e 

duradouras sociedades não provém da boa vontade recíproca que os homens tivessem uns 
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para com os outros, mas do medo recíproco que uns tinham dos outros” (HOBBES, p. 1998, 

p. 28).  

A esse medo recíproco Hobbes (2003, p. 109) denominou de medo da “guerra de 

todos contra todos”. Assim escreve ele “Com isto torna-se manifesto que, durante o tempo em 

que os homens vivem sem um poder comum capaz de mantê-los todos em temor respeitoso, 

eles se encontram naquela condição a que se chama guerra; e uma guerra que é de todos os 

homens contra todos os homens.” 

Logo na primeira página de seu tratado político Hobbes (2003) iguala o monstro 

mitológico “Leviatã” ao Estado. O homem teme a guerra de todos contra todos, mas em temor 

ao Estado o homem deve solidarizar-se do outro, pois o Estado é maior que o homem. 

Segundo Safatle (2015) estamos diante de uma fantasia social moderna. A “guerra de todos 

contra todos” não é necessariamente iminente. Ela é um mito fundante. Existe enquanto uma 

fantasia ideológica reguladora. Hobbes (2003, p, 110) tem convicção disto ao escreve que  

 
Mas, mesmo que jamais tivesse havido um tempo em que os indivíduos se 

encontrassem numa condição de guerra de todos contra todos, em todos os tempos 

os reis e as pessoas dotadas de autoridade soberana, por causa da sua independência, 

vivem em constante rivalidade e na condição e atitude dos gladiadores, com as 

armas assestadas, cada um de olhos fixos nos outros; isto é, os seus fortes, 

guarnições e canhões guardando as fronteiras dos seus reinos, e constantemente com 

espiões no território dos seus vizinhos, o que constitui uma atitude de guerra.   

   

Segundo Safatle (2015), Hobbes pensa uma lógica política baseado na máxima de 

Karl Schimited: “protejo logo obrigo”. Em troca da proteção contra esta fantasia social do 

medo da guerra, o homem moderno deve se submeter as formas de vida determinadas pelo 

Estado nacional moderno.  

 
Pois, o Estado Hobbesiano é, acima de tudo, um Estado de proteção social que serve 

de todo poder possível, instaurando um domínio de legalidade própria, neutro em 

relação a valores de verdade, para realizar sua tarefa sem constrangimento externo 

algum, ou seja, como uma máquina administrativa que desconhece coerções em sua 

função de assegurar a existência física daqueles que domina e protege. (SAFATLE, 

2015, p. 59). 

   

Dessa maneira, o Estado é a personificação do medo. Ele é o escudo entre o 

homem moderno e a morte violenta na guerra de todos contra todos. Eis a administração do 

medo. A fantasia do terror deve ser evocada constantemente. A motilidade em relação aos 

objetos aterrorizantes deve ser incessante. Devemos voltar a Agamben (2003) em seu “Estado 

de exceção”. A política hobesiana é a apreciação moderna da exceção política. Se voltarmos 

para o primeiro capítulo desse texto, veremos que defendemos a ideia de que a política do 
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século XXI tem se pautado na construção de “inimigos” comum que nos mantém uma espécie 

de exceção constante.  

No diagnóstico político de Agamben (2003) o Estado e Exceção é o paradigma da 

política moderna. O medo, desta maneira, aparece, para nós, como elemento chave na 

compreensão desse paradigma. Ele é um dos afetos que constitui, desde a formação do Estado 

moderno, a produção e manutenção de determinadas formas de vida.     

O nosso interesse, na análise desse afeto, se destina a dimensão psicológica dele, 

pois com ela conseguiremos pensar em termos de Economia libidinal. Está análise já havia 

sido perpetrada por Freud. Em parte por acreditar que a sociologia é uma psicologia aplicada 

e, em parte, por acreditar que para entender a mente individual é necessário entender as 

relações afetivas entre o homem e a sociedade. (FREUD, 1996/ 1913). 

Freud (1996/1913 [1912]) retoma a análise do medo como fundante da civilidade 

a partir do mito da horda primeva de Darwin. Assim, as primeiras experiências de 

determinação da civilização seriam marcadas pela lei do totem. Um macho primitivo, 

possuidor de todos os direitos, é assassinado pela horda que se sentia diminuída pela sua 

figura. O caos se instala no grupo sem a presença desse alfa. Diante disso, o grupo passa a 

cultuar sua imagem como elemento regulador da norma. Estabelece-se, com isso, a figura de 

um Pai totêmico que, por sua vez, deve lembrar constantemente ao grupo o terror da anomia e 

às interdições necessárias a constituição da sociabilidade.  

Ao retomar essa análise em “O mal-estar da civilização”, Freud 

(1996/1930[1929]) reanalisa “Totem e Tabu” a partir da instauração do sentimento de culpa 

que marca a formação dos tabus.  Porém, de maneira ambivalente, pois a culpa, aquela 

instaurada pela moral do supereu, é marcada pela transgressão. Freud realoca dimensão da 

culpa em termos superegoicos ao mesmo tempo em que relaciona a culpa ao medo enquanto 

afeto.  

 
Conhecemos, assim, duas origens do sentimento de culpa: uma que surge do medo 

de uma autoridade, e outra, posterior, que surge do medo do superego. A primeira 

insiste numa renúncia às satisfações instintivas; a segunda, ao mesmo tempo em que 

faz isso exige punição, uma vez que a continuação dos desejos proibidos não pode 

ser escondida do superego. Aprendemos também o modo como a severidade do 

superego – as exigências da consciência – deve ser entendida. Trata-se simplesmente 

de uma continuação da severidade da autoridade externa, à qual sucedeu e que, em 

parte, substituiu. Percebemos agora em que relação a renúncia ao instinto se acha 

com o sentimento de culpa. Originalmente, renúncia ao instinto constituía o 

resultado do medo de uma autoridade externa: renunciava-se às próprias satisfação 

para não se perder o amor da autoridade. Se se efetuava essa renúncia, ficava-se, por 

assim dizer, quite com a autoridade e nenhum sentimento de culpa permaneceria. 

Quanto ao medo do superego, porém, o caso é diferente. Aqui, a renúncia instintiva 

não basta, pois o desejo persiste e não pode ser escondido do superego. Assim, a 
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despeito da renúncia efetuada, ocorre um sentimento de culpa. Isso representa uma 

grande desvantagem econômica na construção de um superego ou, como podemos 

dizer, na formação de uma consciência. Aqui, a renúncia instintiva não possui mais 

um efeito completamente liberador; a continência virtuosa não é mais recompensada 

com a certeza do amor. Uma ameaça de infelicidade externa – perda de amor e 

castigo por parte da autoridade externa – foi permutada por uma permanente 

infelicidade interna, pela tensão do sentimento de culpa. (FREUD, 

1996/1930[1929], p. 130) 

 

Na análise freudiana, portanto, o medo se apresenta em dois momentos na 

constituição da sociabilidade a partir da economia libidinal do supereu. No primeiro 

momento, o medo é proveniente de uma fonte externa. A figura de autoridade. O monstro 

marinho de Hobbes ou o primata alfa de Darwin. O momento seguinte compõe-se da 

internalização desse medo o que, segundo o pai da psicanálise, torna a renúncia ao objeto de 

desejo muito mais complexa. Mas, é nesse ponto que devemos insistir. 

O medo do supereu causa um estado de infelicidade permanente. Para Freud 

(1996/1930[1929]) essa permanência só pode ser explicada pela postulação da máxima de que 

“quanto mais se renuncia mais renúncias são exigidas”. O supereu passa a gozar da lei. Do 

ponto de vista econômico, então, a lei passa a ser determinante para a função social do 

supereu.  

Na sociedade de produção o medo está intimamente ligado à perda. Assim 

Hobbes (2003) analisa o temor da guerra. A guerra é ligada à destruição da sociabilidade, em 

outros termos, a perda do estado social e o retorno ao imperativo violento das leis naturais. Na 

sociedade de consumo, o medo é marcada pelo temor de não gozar.  Freud já havia dado 

pistas ao elaborar sua ideia de medo da castração. 

Para Freud (1996/1926[1925]) o medo é um tipo de angústia que encontrou um 

objeto específico que causa expectativa. O medo da castração no pensamento freudiano 

parece referir-se a possibilidade real da perda do pênis pela criança. Nesse ponto devemos 

pensar com Lacan (1998). Para ele a castração é a marcada da impossibilidade do gozo 

absoluto. Não podendo gozar, o sujeito desloca-se por objetos de gozo procurando o falo 

(suposto objeto que lhe restituiria a totalidade) nos objetos do mundo. O medo da castração é 

o medo da indeterminação desse objeto.  

 O medo, nesta feita, se personifica nos monstros mitológicos que marcam a 

administração vida. Contudo, é na angústia que, para a psicanálise, reside o afeto 

fundamental. O medo é veículo de administração, assim como a felicidade. Pois, os dois são 

expectativas objetais. Buscas por objetos de restituição. Há, todavia, um afeto que se nega ao 
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objeto. E, aqui, precisamos reintroduzir a distinção freudiana entre medo e angustia para 

continuarmos.  

 
O afeto da ansiedade apresenta uma ou duas características cujo estudo promete 

lançar mais luz sobre o assunto. A ansiedade [Angst] tem inegável relação com a 

expectativa: é ansiedade por algo. Tem uma qualidade de indefinição e falta de 

objeto. Em linguagem precisa empregamos a palavra ‘medo’ [Furcht] de preferência 

a ‘ansiedade’ [Angst] se tiver encontrado um objeto. (FREUD, 1996/1925[1926], p. 

160). 

       

5.2.2 A administração dos afetos e as formas de vida na sociedade de consumo.  

 

A formulação freudiana de que a angústia não possui objeto é contestada por 

Lacan (2005/1962-1963) quando sustenta que o objeto da angústia é objeto a e é por isso que 

esta não teria, como os outros afetos, um objeto a que destina sua motilidade. A angústia não 

se move em direção a nada. Ela situa-se no campo do desejo do outro. Para Lacan 

(2005/1962-1963), ela surge diante de toda tentativa de preencher a necessidade de saber o 

desejo do outro. Ela é a tentativa de colocar, não importa o quê, no lugar de objeto do desejo. 

 
Eis-nos agora em condições de responder a uma pergunta: quando surge a angústia? 

A angústia surge quando um mecanismo faz aparecer alguma coisa no lugar que 

chamarei, para me fazer entender, de natural, ou seja, o lugar (- (p), que 

corresponde, do lado direito, ao lugar ocupado, do lado esquerdo, pelo a do objeto 

do desejo. Eu disse alguma coisa — entendam uma coisa qualquer. (LACAN, 

2005/1962-1963, p.51)26 

 

Por isso afirmamos que a angústia não se move em direção a nada. Ela é apenas 

intempestiva. Um acontecimento que surge diante da constatação da impossibilidade. Ela é 

apenas o afeto que irrompe quando tentamos suprimir o desejo.  O desejo, contudo, afirma 

Lacan (1998), situa-se no campo do outro. O desejo é sempre desejo do outro. O desejo de 

saber o que outro quer de mim. Ou seja, aquilo que sustenta a fantasia social.  

A angústia situa-se, então, na incapacidade de elaborar uma fantasia social precisa 

sobre esse desejo. Desta maneira, o lugar do desejo do outro é sempre preenchido por um a 

postiço e temporário. Esse preenchimento, nós diz o psicanalista francês, tem a função de 

proteger o sujeito da angústia. Mas, aqui, Lacan (2005/1962-1963) reintroduz sua dialética do 

desejo para analisar esse afeto. 

 

                                                           
26 A figura a qual se refere Lacan (2005/1962-1963) pode ser encontrada na página 48 de seu “Seminário livro 

X: a angustia”. 
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Se a angústia surge da impossibilidade de se elaborar uma fantasia precisa sobre o 

que o Outro espera do sujeito ao ponto de que essa impossibilidade é constantemente 

preenchida por objetos temporários. Não seria a angústia produto desta falta de espaço para a 

falta? Não seria ela a experiência intercorrente de não experiência de falta? Parece ser isso 

que Lacan (2005/1962-1963) tenta situar ao colocar a angústia no campo do estranhamento 

(unheimlichkeit).   

 Freud (1996/ 1919, p.239) escreve que  

 
A palavra alemã ‘unheimlich’ é obviamente o oposto de ‘heimlich’ [‘doméstica’], 

‘heimisch‘ [‘nativo’] – o oposto do que é familiar; e somos tentados a concluir que 

aquilo que é ‘estranho’ é assustador precisamente porque não é conhecido e familiar. 

Naturalmente, contudo, nem tudo o que é novo e não familiar é assustador; a relação 

não pode ser invertida. Só podemos dizer que aquilo que é novo pode tornar-se 

facilmente assustador e estranho; algumas novidades são assustadoras, mas de modo 

algum todas elas. Algo tem de ser acrescentado ao que é novo e não familiar, para 

torná-lo estranho. 

 

Lacan (2005/1962-1963) pensa esse estranhamento, esse não familiar, como ponto 

fundamental da constituição do sujeito. O estranhamento nos evoca sempre a pergunta do 

desejo do Outro. O que é não familiar é esse questionamento. Os afetos se movem em direção 

ao estranho. Ao “saber que não se sabe” que é o saber do inconsciente. Nesse sentido, a 

angústia é um sinal. Não aquele que pensava Freud (1996/ 1926[1925]): um sinal de perigo 

interno frente ao afeto de sofrimento.  

A angústia, em sua acepção lacaniana, é o sinal da falta fundamental que move o 

sujeito em direção ao objeto causa do desejo. O objeto a é esse estranho familiar para onde o 

afeto é destinado. Todavia, a angústia, representação máxima da falta, é, na sociedade de 

consumo, a demarcação do excesso. A angústia é marca do sujeito que demanda do Outro. 

Mas, quem demanda no capitalismo? O próprio Capital. 

A demanda que vem da sociedade de consumo sutura o desejo, pois nela, o 

imperativo do supereu só nos oferece uma resposta possível: goze. A angústia é marcada 

então pela necessidade do gozo. Ela é o sinal do gozo e este não é da ordem da falta, mas do 

excesso. O sujeito da sociedade de consumo iguala a demanda ao desejo. Faz dela seu objeto. 

A angústia surge, precisamente, quando se responde a essa demanda que foi forçosamente 

identificada ao desejo. Essa sutura não é a resposta à pergunta fundamental “o que desejas”, 

mas um remendo feito para esconder a impossibilidade de responder.  

A sociedade de consumo produz sujeitos marcados por uma forma política em que  

a resposta à demanda do consumo é imediata. A angústia é administrada e seu caráter 

fundamental dá lugar ao terror. Lembremos que a angústia quando ganha objeto aparece como 
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medo. A política do medo, do inimigo como sendo aquele que perturba a ordem do capital, é 

uma política da transformação da angústia em medo.  

Devemos pensar, novamente, com Adorno e Horkheimer (1985) quando afirmam 

que o telos da ideologia é a identidade. O caráter positivo do mundo administrado é a marca 

da incapacidade do sujeito da sociedade de consumo lidar com o estranhamento fundamental. 

A evitação a todo custo da possibilidade de angustiar-se é substituída pelo medo constante. 

Essa experiência de evitação torna-se a regra na forma de vida hegemônica da sociedade de 

consumo. O sujeito reproduz nos modos vida a experiência inconsciente de evitação da 

angústia. 

Freud (1996/1914, p. 165) atenta para o fato de que repetir é a atuação de um 

trauma reprimido.     

 
Se nos limitarmos a este segundo tipo, a fim de salientar a diferença, podemos dizer 

que o paciente não recorda coisa alguma do que esqueceu e reprimiu, mas expressa-

o pela atuação ou atua-o (acts it out). Ele o reproduz não como lembrança, mas 

como ação; repete-o, sem, naturalmente, saber que o está repetindo.  
 

Eis a dimensão ideológica da administração dos afetos. O sujeito repete, não o 

trauma em si na tentativa de elaborá-lo, mas uma espécie de angústia do trauma que é 

administrada a partir de uma dialética entre felicidade e medo. Evoquemos a relação entre 

regra e forma de vida. A regra não é a lei. Já vimos que a lei é a lei do supereu. A regra é 

apenas uma sugestão. Ela coincide com a lei, segundo Agamben (2014a), quando da 

necessidade de composição do espaço público.    

A sugestão se torna a lei, então, por via da repetição da regra. A lei do supereu é 

identificada as regras de evitação da angústia criando a sentença do sujeito da sociedade de 

consumo. A lei ordena que goze, mas não diz como devemos gozar criando um espaço de 

indeterminação que será preenchido pela regra. A regra, não ensinará o sujeito a gozar, pois 

isso ele não deve saber. A regra o dirá como viver e é preciso viver para poder gozar. Assim, 

felicidade, medo e angústia tornam-se objetos da administração da sociedade de consumo. 

Esse metadiagnóstico do excesso de experiências improdutivas de determinação 

parece um tanto quanto pessimista, pois se analisarmos todos os apontamentos feitos até aqui 

a conclusão mais óbvia seria que é impossível se opor a esse modelo que administra 

racionalidade e afetos. Não é isso, porém, que nos mostra o caso de Bartleby.  

O determinismo psíquico de Freud está sempre às voltas com armadilhas deixadas 

pelo próprio pai da psicanálise. Armadilhas essas que se voltam contra seu próprio 

pessimismo. Safatle (2015) sugere que, na sociedade de consumo, é preciso está 
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desamaparado de seus objetos. Freud (1996/ 1926[1925]) parece já ter percebido isso quando 

coloca o desamparo como anterior a angústia. 

 

5.2.3 Desamparo: o afeto de Bartleby.        

  

Safatle (2015, p. 49), sobre a dimensão política dos afetos, escreve que “a 

superação tanto dos conflitos psíquicos, quanto a possibilidade de experiências políticas de 

emancipação pedem a consolidação de um impulso em direção à mutação dos afetos, impulso 

em direção à capacidade de ser afetado de outra maneira.”. 

A experiência de administração da felicidade pela sociedade industrial avançada, 

de administração do medo pelo Estado de exceção e da administração da angústia pela 

sociedade de consumo, nos coloca diante do problema dinâmico entre excesso de experiências 

improdutivas de determinação e déficit de experiências produtivas de indeterminação. A 

síntese dessa dinâmica parece apontar para um excesso de experiências improdutivas de 

indeterminação que é a experiência da lei do gozo. Estamos sempre às vias com a regra das 

formas de vida (experiências determinadas) e o imperativo do supereu (experiências 

indeterminadas).   

 Os afetos centrais, segundo um ponto de vista psicanalítico, estão sempre 

preenchidos por suturas políticas. Na economia libidinal, a libido sempre tem um objeto a 

qual se identificar. Os afetos sempre nos movem para os objetos oferecidos pelo Outro do 

capitalismo.  

Porém, desde Freud (1996/1926 [1925], p.136), parece haver um afeto não 

administrável: o desamparo. Assim escreve ele sobre o tema “verifica-se que a ansiedade é 

um produto do desamparo mental da criança, o qual é um símile natural de seu desamparo 

biológico.” O pai da psicanálise acreditava que o desamparo constitui a mais original 

experiência do psiquismo por ser produto filogenético da evolução humana. Para Safatle 

(2015), Freud entende o desamparo como o afeto fundamental para abertura dos vínculos 

sociais. Os laços sociais humanos somente são possíveis porque a primeira experiência social 

que temos com o mundo é a experiência do nada.  

 
Por nascer e permanecer durante muito tempo na incapacidade de prover suas 

próprias exigências de satisfação, incapacidade de saber o que fazer para provê-las, 

o bebê estaria sempre às voltas com uma situação de desamparo que marca a 

abertura a relação com os pais e sua profunda dependência para com os mesmos. 

Como a vida humana desconhece normatividades imanentes, a afecção originária só 

pode ser ao menos para Freud, a expressão da vulnerabilidade do sujeito no interior 

da relação com o outro e da ausência de resposta articulada diante das exigências 
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posta pela necessidade. No entanto, o desamparo não será produzido apenas pela 

consciência de vulnerabilidade do sujeito na sua relação ao Outro, mas também pela 

própria ausência de resposta adequada as excitações pulsionais internas. Ou seja, há 

uma dupla articulação entre fontes internas e externas. (SAFATLE, 2015, p. 69) 

 

Está em situação de desamparo é está diante da inadequação fundamental entre 

sujeito e cultura. Não há uma resposta possível nem para o sujeito em relação ao seu corpo, 

nem para essa relação externa com o mundo social. Adorno (2009), também percebera isso 

quando faz uso da não-identidade. É impossível reconciliar sujeito e cultura. Para este filósofo 

alemão a farsa fundamental do capitalismo é a mentira da reconciliação.  

A experiência de desamparo é, desta maneira, a experiência primeira de 

sociabilidade. A “socialidade”27 é fundamentalmente o desamparo. Queremos apresentar duas 

consequências que, segundo Safatle (2015), podem ser extraídas dessa hipótese freudiana. A 

primeira pode ser extraída, segundo este autor, da leitura de “O mal-estar na civilização”. 

Detenhamos-nos sobre a experiência do mal-estar.  

Dunker (2015) aponta que o mal-estar é a experiência de uma condição de 

externalidade frente ao aparato simbólico. Nesse sentido Freud (1996/ 1930 [1929-1930]) nos 

apresenta pelo menos três nomes do mal-estar: 1) a falibilidade do corpo; 2) a impossibilidade 

de responder precisamente às demandas da sociedade e 3) a pequenez humana frente à 

natureza.   

Os dois primeiros casos nos interessam para análise. Para Dunker (2015) o 

primeiro caso nos coloca de ante da produção dos sintomas e o segundo diante do sofrimento 

enquanto categoria social.  Desta maneira, a sociabilidade humana é marcada pela articulação 

desses dois fenômenos. Essa articulação abre espaço para o seguinte ponto: sendo estruturais 

essas condições, ou seja, elas pertencem ao campo da socialidade, o mal-estar é inescapável. 

Estar no mundo é está sujeito ao mal-estar.  

As duas condições, entretanto, são marcas do fracasso da experiência linguística 

de nomeação, por esse motivo, são externalidades do aparato simbólico. É a experiência de 

que a linguagem é incapaz de abarcar todos os processos de socialidade.  As duas respostas 

possíveis são respostas sujeitas ao significante. Não há uma palavra que responda a demanda 

do corpo, assim como não há uma palavra que responda a demanda da sociedade. A partir 

disso Dunker (2015) infere o mal-estar como um déficit de percepção da angústia.  

 

                                                           
27 Lembremos que esse termo é usado por Marx (2004) em seus “Manuscritos econômicos filosóficos” para dizer 

que a experiência que funda o gênero humano é a atividade do trabalho de transformação volitiva da natureza.  
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Dissemos, pois que a angústia nasce da incapacidade de perceber a falta, pois esta 

é, na sociedade de consumo, sempre suturada. O mal-estar é um tipo de experiência de 

desamparo, assim como a angústia, no dizer de Safatle (2015), uma insegurança ontológica. 

Isso o coloca em uma condição peculiar descrita por Dunker (2015, p. 198) onde este se torna 

“a impossibilidade e a possibilidade da arte”. 

No campo da impossibilidade, o mal-estar é uma experiência de imobilização. 

Safatle (2008) sugere que o capitalismo age melancolizando os sujeitos. Freud (1996/ 

1917[1915], p. 254), em celebre passagem, escreve que melancolia ocorre quando “a sombra 

do objeto caiu sobre o ego”. Uma perca objetal na melancolia é sentida como a própria 

experiência de perda do “eu”.  O sujeito da sociedade de consumo não consegue lidar com a 

possibilidade de não gozar ao mesmo tempo em que o gozo é a lei. 

Em nossa interpretação, este é o significado da afirmação de que o mal-estar 

impossibilita a arte. O mal-estar, na sociedade capitalista, produz formas de afetação rígidas 

em que o circuito dos afetos é mobilizado em direção a objetos fixos oferecidos como 

respostas contra o medo, a angústia e como promessa de felicidade. Essa leitura nos 

apresentaria o porquê da necessidade das figuras de autoridades como fontes de onde emana a 

segurança.  

Todavia, queremos apresentar outra leitura. O desamparo como potentia absoluta 

e, para isso, devemos evocar novamente a figura de Batlerby o escrevente. Seguindo a leitura 

de Safatle (2008), o capitalismo da insatisfação administrada opera sob a lógica da 

melancolização. Uma das consequências dessa, para nós, seria a despotencialização do 

desamparo.  

Isso significa que esta experiência fundamental torna-se submetida à lógica da 

administração dos afetos, mas isso não significa dizer que é possível administrar o desamparo. 

Medo, angústia e felicidade são constantemente evocados contra a experiência de desamparo 

capaz de causar curto nos circuitos administrativos. Se Safatle (2015) estiver correto, e 

entendemos que sim, o desamparo pode se apresentar como a possibilidade de outras formas 

de afecção. Seguindo o pensamento freudiano isso ocorre, pois ele é o primeiro afeto dirigido 

ao mundo.                  

Essa condição contingente coloca o desamparo como uma categoria especial de 

afeto: poderíamos dizer que ele é o grau zero da estrutura pulsional do psiquismo. É sobre ele 

que se erigem as organizações psíquicas posteriores a vida infantil, mesmo que estas sejam 

reguladas pelas estruturas normativas das formas de vida pautadas em figuras de autoridade. 
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Essa condição especial, para nós, o colocaria como possibilidade de negação das formas de 

vida existentes. Aqui devemos, de maneira ensaística, pensar para além da dialética negativa e 

é para isso que precisamos de Bartleby, mas agora lido pelos olhos de Zizek (2008, p.498, 

grifo do autor) quando escreve que “Ao recusar a ordem do mestre, Bartleby não nega o 

predicado; antes, afirma um não predicado: ele não diz que não quer fazer, diz que prefere 

não (não quer) fazer isso.”.  

É necessário evocar aqui o conceito de paralaxe apresentada na introdução desse 

texto. Para Zizek (2008) a paralaxe é o espaço vazio existente entre a mudança aparente do 

objeto causado pela mudança real do observador. Ao preferir não, Bartleby coloca em jogo 

um tipo de desamparo que não pode ser administrado pelo simples motivo de que a negação 

dele é uma afirmação.  

Não se trata da reposição constante do não. Negar uma forma de vida que afirme 

outra para depois nega-la novamente. Trata-se de um elogio a formas de vidas que já são em 

si a negação de sua própria forma. Bartleby, aceita o desamparo quando na sua afirmação 

negativa aparece como desprovida de uma demanda. Bartleby não demanda ele deseja. O 

desejo, na tese hegelian-lacaniana, é a negação pura. O desejo não deseja objetos. Ele deseja o 

ato de desejar. Ou seja, deseja o desejo do outro.  

O curto na administração dos afetos reside em não demandar um objeto que 

responda ao medo, a angústia e a felicidade. Mas, Zizek (2008) sabe da dificuldade de pensar 

para além da sociedade de consumo, pois a questão não é o fim das figuras de autoridade. O 

que afirma o filósofo esloveno é o lugar de Bartleby como esta figura. Na fantasia 

revolucionária de Zizek ocorreria a passagem de uma lei do supereu para a lei de Bartleby. 

Portanto, a lógica da mudança da paralaxe do superego para a paralaxe de Bartleby é muito 

precisa: é a mudança de algo para nada, da lacuna entre dois “algos” para a lacuna que separa 

algo de nada, do vazio de seu próprio lugar. (ZIZEK, 2008).     

 Zizek (2008) parece encontrar na potência do não, evocada pela figura do 

escrevente, a contraposição maior ao cinismo contemporâneo. Bartleby, ao preferir não, a 

tudo, também o prefere as formas cínicas da vida. O escrevente não quer um maior salário, 

não quer gerenciar suas dívidas (fantasia que marca a sociedade de consumo), não quer o 

brinquedo do kinder ovo e nem matar sua sede com Coca-Cola. Bartleby prefere não a 

qualquer obejeto oferecido pela sociedade de consumo. Ele não é se quer uma figura possível 

para a confecção do “Inimigo” que evoque a exceção do Estado. “Bartleby não conseguiria 
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fazer mal a uma mosca - é isso que torna sua presença tão insuportável” (ZIZEK, 2008, 

p.502).    

  

5.3 Ao sim, a gloria. Ao não, a vida nua. 

 

 Queremos lançar mão de uma última ideia para finalizar este trabalho. Para tanto, 

trabalharemos com as seguintes hipóteses sobre as consequências de nosso metadiagnóstico. 

Dividiremos os sujeitos em dois grandes grupos: os que preferem sim e os que preferem não. 

Aos que preferem sim, apostamos que o fazem esperando a glória do capitalismo. Aos que 

preferem não, sobra à vida nua. É sobre esta hipótese que trabalharemos agora.  

  Devemos nos apoiar em um dos expoentes da Escola de Frankfurt que poucas 

vezes apareceu ao longo desse texto. Trata-se de Walter Benjamin. Queremos abordar uma 

proposição interessante levantada por Benjamin e continuada por Agamben para fazer 

algumas conjecturas sobre as consequências da administração dos afetos.  

 Segundo Benjamin (2013, p. 21) “O capitalismo deve ser visto como uma 

religião, isto é, o capitalismo está, essencialmente, a serviço das mesmas preocupações, 

aflições e inquietações a que outrora as assim chamadas religiões quiseram oferecer 

resposta.”. Para esse autor, três são as características do capitalismo que justificam sua 

postulação.  

 Em primeiro lugar, o capitalismo é uma prática de culto. Talvez a maior que já 

existiu. Aqui devemos evocar, novamente, a dimensão do fetiche quando Marx (2013) o 

coloca como uma obscura prática religiosa de sacralização de objetos inanimados. Assim são 

os objetos de consumo. A eles é atribuído um valor sagrado.  

Em segundo lugar está a permanência do culto. Para Benjamim (2013) o culto à 

forma-mercadoria é permanente. Nunca cessa.  “Para ele, não existem ‘dias normais’, não há 

dia que não seja festivo no terrível sentido da ostentação de toda a pompa sacral, do empenho 

extremo do adorador” (BENJAMIN, 2013, p. 22). 

Por fim, em terceiro lugar, o capitalismo é uma religião onde nenhuma expiação é 

possível. Ele se move apenas pela culpabilização do seu fiel.  Segundo Benjamin (2013), o 

capitalismo, em seu culto constante, evoca uma culpa que não se sabe como expiar, tal qual o 

gozo que não se sabe como gozar. Essa culpa, assim como esse gozo, se universaliza na 

impossibilidade. Todos são culpados de não gozar. Mas, a incitação ao gozo é constante e não 

há como expiar.  
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Dessas três características, Benjamin (2013) tira duas conclusões sobre o 

capitalismo no ocidente e sua relação com o cristianismo, tomado por ele como a religião 

central do culto capitalista.  

A primeira conclusão é de que  

 
 No Ocidente, o capitalismo se desenvolveu como parasita do cristianismo – o que 

precisa ser demonstrado não só com base no calvinismo, mas também com base em 

todas as demais tendências cristãs ortodoxas – de tal forma que, no final das contas, 

sua história é essencialmente a história de seu parasita, ou seja, do capitalismo. 

(BENJAMIN, 2013, p.23) 

 

     Na segunda conclusão, complementar a primeira, o autor escreve que “Na época 

da Reforma, o cristianismo não favoreceu o surgimento do capitalismo, mas se transformou 

no capitalismo.”. Infelizmente não há mais elaborações de Benjamin no breve ensaio que 

autor escreve. O que vem depois, no curto texto, são rabisco inacabados.  Entretanto, podemos 

fazer algumas elucubrações sobre isso. 

Castro (2013) aponta que o início do século XX é marcado por um intenso debate 

entre teologia e política. O debate tratava-se sobre qual religião monoteísta mais influenciava 

as organizações políticas dos estados capitalistas. De um lado o judaísmo e de outro o 

cristianismo. A questão que nos interessa nesse debate do qual, como é possível notar, 

Benjamin participou intensamente, são dois conceitos, abordados por Agamben (2011), que 

dizem respeito à dimensão ritualística da economia política: a oikonomia e a Glória. 

 No curto ensaio de Benjamin (2013), transcrito quase integralmente aqui, estes 

temas não são abordados, entretanto, não é preciso um esforço cognitivo exagerado para 

perceber a consonância dos dois autores quanto à temática. Tentaremos, então, abordar 

primeiro as consequências para os que dizem sim as formas de vida sustentadas em um ritual 

do gozo infinito do consumo e depois o que acontece com aqueles que não participam desse 

ritual. 

 

5.3.1 Em nome da Glória: uma oikonomia da libido. 

 

 Agamben (2011) nos apresenta o termo oikonomia como a raiz do que, na 

modernidade, seria chamado de economia. O filósofo italiano mostra dois usos desse termo: o 

uso grego e o uso cristão. No sentido grego, o termo apresenta um caráter gerencial.  O termo 

oikos, nos lembra ele, serve para indicar casa, porém na concepção grega de Polis a casa deve 

ser entendida como extensa. “A oikonomia apresenta-se aqui como uma organização 
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funcional, uma atividade de gestão que não se vincula senão as regras do funcionamento 

ordenado da casa (ou da empresa em questão)” (AGAMBEN, 2011, p. 32). 

Ao ser incorporada pela doutrina cristã, a oikonomia adquiriu um significado 

subjacente ao primeiro. Ela não deixou de ser uma prática de gestão, contudo tornou-se a 

gestão divina. Um plano do deus cristão para a salvação dos seus. Ela adquire um plano 

salvico. Agamben (2011) passa a falar em oikonomia do mistério. Trata-se de um plano de 

salvação que é desconhecido dos homens. Um tipo de organização que deve ser seguida, 

contudo que não se sabe como seguir.  

Não há, porém, para o filósofo, uma real distinção entre um significado e outro. O 

que há é uma incorporação de um ao outro. Tanto para os gregos, quanto para os cristãos, a 

oikonomia representa uma prática gerencial. A especificidade do plano de salvação dos 

cristãos é que ela, a salvação, se atinge pela própria prática gerencial em si.  

Essa dimensão dialética, para o autor, coloca em questão o culto ao governo, pois 

a promessa de redenção se encerra no próprio ato gerencial da oikonomia. Aqui o autor 

introduz outro termo da teologia: a “Glória”. A Glória aparece como a prática de culto a essa 

promessa de redenção que toma como fundamente sua própria prática gerencial. O governo 

deve ser entronizado para a manutenção de sua dimensão sagrada. 

Para Castro (2013) o poder do governo se torna objeto de celebração e nisso 

consiste a Glória. Ela é o preço a ser pago pela promessa de redenção. Para Agamben (2011) a 

Glória é uma estética teológica que se incorpora as formas de governo no ocidente. Tamanho 

é o valor dado, pelo autor, a tal conceito que, em sua perspectiva, a origem da burocracia nas 

práticas ocidentais de governo esta intimamente ligada a “angeologia”. O estudo da hierarquia 

angelical no judaico-cristianismo. 

   Essas incorporações marcam a ideia de uma oikonomia providencial. A celebração 

do poder governamental de gestão é o valor pago pela providência divina, tal qual o valor 

pago pelas garantias de direito, na contemporaneidade, é a possibilidade da suspensão destes. 

Sobre essa símile Agamben (2011, p. 64) escreve que “Os paradigmas do governo e do estado 

de exceção coincidem na ideia de uma oikonomia, de uma práxis gerencial que governa o 

curso das coisas, adaptando-se cada vez, em seu intento salvífico, à natureza da situação 

concreta com que deve medir força.”. 

O termo oikonomia, segundo Agamben (2011), desapareceu durante Idade Média 

e reapareceu no século XVIII em sua forma latinizada “economia” com o significado de 

“atividade de gestão e de governo das coisas e das pessoas” (AGAMBEN, 2011, p. 301). Para 



188 
 

 
 

o filósofo italiano, não é fácil encontrar as conexões entre os termos, porém ele sugere 

algumas pistas que seguiremos aqui.  

Se voltarmos ao conceito de economia clássica, esta se refere à distribuição 

natural da riqueza da terra entre os homens. Ela pressupõe uma ordem natural das coisas. Esta 

ordem natural é, desde os gregos, o conceito de physis. Tal ordem contém, em si, a ideia de 

um paradigma divino. No universo grego cada coisa está exatamente no lugar que deveria 

através da disposição geral de uma vontade superior.  

Tal conformação fundamental à economia clássica leva Agamben (2011, p. 306) a 

inferir que “A economia política constitui-se, portanto, como racionalização social da 

oikonomia providencial”. Analogamente, podemos postular que ocorrer na passagem entre 

oikonomia e economia um processo semelhante ao descrito por Adorno e Horkheimer (1985) 

na passagem entre mito e esclarecimento.     

  O advento das formas de racionalidades da modernidade, portanto, aparecem 

como elemento de modulação entre uma organização política clássica e uma moderna. 

Devemos, contudo, voltar às postulações benjaminianas para pensar em algumas conexões 

possíveis. Antes de tudo, devemos atentar que o foco de Agamben (2011) não é uma análise 

do capitalismo, porém, nos parece perfeitamente cabível estender essa análise, uma vez que as 

formas de governo modernas são pautadas por práticas capitalistas liberais. 

A ideia de Glória parece ser análoga ao culto constante proposto por Benjamim 

(2013). O preço a se pagar para entrar nesse culto é a submissão a culpabilização. Se 

colocarmos em termos freudo-lacanianos: a culpa do gozo. Mas, este preço contém a marca 

da promessa. Na oikonomia providencial: o plano salvífico. Na economia política moderna: a 

vida feliz, livre do medo e da angústia.  

Devemos atentar para o fato de que, nas práticas cristãs, os planos de salvação 

dirigem-se sempre a promessa de vida eterna. Analogamente as disposições do imperativo de 

supereu apontam para o paradoxo entre morte e vida. Aqui propomos uma espécie de chiste 

que, talvez, nos sirva enquanto marco analítico: a oikonomia da libido.  

Questionamos-nos se o cálculo do gozo, em outro momento já explicado, não tem 

função análoga a essa promessa de salvação subjacente ao interstício entre oikonomia e 

economia. Pois, o que parece ser a marca desses termos é que nos dois, cinicamente, gozar da 

Glória, ou do ritual, tornou-se um fim para além de uma salvação possível.      
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   Queremos dizer, com isso, que no capitalismo, e essa parece ser uma conclusão 

possível das análises de Banjamin (2013), gozar da estética, ou seja, da ritualística tornou-se 

um fim em si mesmo. Aí reside a dimensão oikonômica da libido, que é marcada pelo cinismo 

contemporâneo. Ninguém mais acredita nessa promessa de salvação, mas vivemos como se 

acreditássemos para justificar a culpa de gozar do ritual perverso da sociedade de consumo.    

 

5.3.2 A quem preferir não, a nudez: os indignos de viver no capitalismo.  

 

A última vez que se tem notícia de Bartleby é relatada da seguinte maneira. 

 
Estranhamente encolhido na base do muro, os joelhos levantados e deitado de lado, 

cabeça tocando as pedras frias, vi o devastado Bertleby. Mas nada se mexia. Parei; 

depois, cheguei perto dele; curvei-me e vi que os olhos, embaciados, estavam 

abertos; fora isso parecia profundamente adormecido. Algo me levou a tocá-lo. 

Apalpava-lhe as mãos quando um arrepio eletrizante correu pelos meus braços e, 

atravessando a espinha, chegou aos pés. O rosto redondo do homem-do-rango tinha 

agora os olhos sobre mim. “O almoço dele está pronto. Hoje também não vai querer 

almoçar? Ou será que vive sem comer?”. “Vive sem comer”, disse eu, fechando-lhe 

os olhos. “Ei! Ele está dormindo, não é mesmo?”. “Como os resis e conselheiros”, 

murmurei. (MELVILLE, 2015, p. 104). 

 

 No começo desse capítulo, ao situarmos a vida grega na dimensão de Bios e Zoé, 

dissemos que na política moderna essa separação perde densidade, uma vez que o segundo 

termo é incorporado pelo primeiro. Perder densidade, contudo, não significa ser extinto. A 

perda de densidade implica em um esvaziamento do conceito, mas não em seu fim. Sobre esse 

limiar de indeterminação entre esvaziamento e extinção situa-se a figura do Homo Sacer. 

Talvez, o gênero humano ao qual pertence Bartleby. 

 Segundo Agamben (2011), o Homo Sacer é uma obscura figura do direito romano 

que se situa no limiar de indicernibilidade entre a vida política e a vida animal. Sua vida é 

uma “vida nua”, desprovida de direitos políticos, contudo ainda é uma vida humana e, por 

tanto, um problema político, daí o uso do epíteto específico Sacer, trata-se de uma vida 

sagrada como qualquer outra vida humana. 

 Na figura do Homo Sacer, Agamben (2011, p. 17) introduz uma importante tensão 

na economia-política. 

 
Se algo caracteriza, portanto, a democracia moderna em relação à clássica, é que ela 

se apresenta desde o início como uma reivindicação e uma liberação da Zoé, que ela 

procura constantemente transformar a mesma vida nua em forma de vida e de 

encontrar, por assim dizer, a bíos da zoé.  
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Parece haver, na expressão de Agamben (2011), uma tentativa de cooptação da 

vida nua pelas formas de vida. Lembremos que as formas de vida são as formas sujeitas as 

regras de vida. A vida nua, portanto, seria aquela que não é alcançada pela regra e, por isso, 

tenciona as formas de vida. 

Agamben (2011) introduz um conceito jurídico análogo a “vida nua”. A “vida 

sem valor”. Trata-se do momento em que a vida cessa de ser politicamente relevante.  

Segundo o autor, em sua dimensão jurídica, esse conceito reza sobre as vidas que não tem 

importância. Vidas consideradas sem objetivos. A questão ética levantada sobre essas vidas é 

quem tem direito de decidir quem não têm direitos? Quem valora o preciso instante em que 

uma vida perde sua condição política? Não há uma resposta precisa sobre essas questões. Há, 

todavia, as indicações jurídicas do uso de especialistas médicos ou juristas pare decidir sobre 

a questão e isso estaria ligada a noção de estado de exceção. Nesse, o direito a vida seria 

suspenso para se proteger o direito a vida.  

Agamben (2011) sugere, em sua análise, que os campos de concentrações se 

tornam o paradigma político do contemporâneo. Pois, se para superar a questão de quem 

regula a despolitização da vida é necessário à manutenção do Estado de Exceção. O “campo” 

é o topos máximo dessa exceção. No campo não é possível diferir cidadão do homo sacer, ou 

seja, a vida política e a “vida nua” se confundem. O campo é o espaço de indicernibilidade 

entre essas duas vidas. Tomando como exemplo os campos de concentrações nazistas, 

Agamben (2011, p. 166) escreve que 

 
Na medida em que os seus habitantes foram despojados de todo estatuto político e 

reduzidos integralmente à vida nua, o campo é também o mais absoluto espaço 

biopolítico que jamais tenha sido realizado, no qual o poder não tem diante de si 

senão a pura vida sem qualquer mediação. Por isso o campo é o próprio paradigma 

do espaço político no ponto em que a política torna-se biopolítica e o homo sacer 

confunde-se virtualmente com o cidadão.    

  

 Mas, se o filósofo afirma que o campo é um paradigma político dentro do estado 

de exceção, ele não pode limitar-se ao tempo-espaço em que situamos o nazismo na história. 

A postulação de Agamben (2011) é que o campo aparece precisamente a todo momento que o 

estado se excede. O campo é a forma política do estado de exceção e ele não está limitado a 

um espaço geográfico específico. As próprias cidades, as ruas, os guetos, qualquer lugar que 

em que exista a marca da exceção torna-se um campo em potencial.   

Queremos com, Agamben (2015c, p. 95), adicionar outra leitura possível para a 

questão da “vida indigna”. Escreve ele “O problema da nudez é, portanto, o problema da 

natureza humana na sua relação com a graça.”. É sobre essa leitura que queremos nos apoiar, 
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pois, seguindo a lógica traçada até aqui, queremos articular a “vida indigna” com as 

consequências de se negar a Glória.  

 Em uma passagem mais paradigmática o autor escreve 

 
E, mesmo nesses instantes fugazes, a nudez só acontece, por assim dizer, 

negativamente, como privação da veste da graça e como presságio da resplandecente 

veste da glória que os bem-aventurados irão receber no paraíso. Uma nudez plena só 

se realiza, talvez, exclusivamente no inferno, no corpo dos danados 

irremissivelmente oferecidos aos tormentos eternos da justiça divina. Não há, nesse 

sentido, no cristianismo, uma teologia da nudez, mas apenas uma teologia da veste. 

(AGAMBEN, 2015c, p. 93). 

 

 Em nossa interpretação a vida nua é o preço a ser pago pela negação da Glória. 

Preferir não participar do rito religioso do capitalismo. A “vida nua” ou “indigna” é uma vida 

desprovida de seus direitos políticos que, todavia, torna-se o telos da administração política da 

sociedade de consumo, pois ela coloca em xeque a dimensão totalizante dessa forma de vida. 

Ela é a prova de que, não necessariamente, esta vida é a melhor vida possível.  

 Diante disso, devemos evocar aqui um pressuposto básico da Escola de Frankfurt. 

O de quem nenhuma administração é total. Assim podemos para fazer um simples 

questionamento: todos estamos totalmente sujeitos as formas de vida, ou em algum momento 

somos como Bartleby? Preferimos não. Zizek (2003) parece ter percebido essa indicação de 

Agamben (2011) quando, este último, ao tratar do campo levanta, a possibilidade de qualquer 

um torna-se homo sacer.  

 

5.3.3 Homo Otarius: o Homo Sacer somos todos nós. 

 

O preço a ser pago pelo Bartleby em cada um é alto. É tornar-se um indigno, um 

excluído da Glória. Zizek (2003) vê no Homo Sacer, e na tensão política causada por ele, um 

importante elemento dialético da política da administração da vida. Para ele, essa condição 

que a “vida nua” apresenta de telos das formas de vida é paradigmática no capitalismo 

contemporâneo. 

 
O Homo Sacer de hoje é o objeto privilegiado da biopolítica humanitária: o que é 

privado de humanidade completa por ser sustentado com desprezo. Devemos assim 

reconhecer o paradoxo de serem os campos de concentração e os refugiados que 

recebam ajuda humanitária das duas faces, “humana” e “desumana”, da mesma 

matriz formal sociológica.  (ZIZEK, 2003, p. 111). 
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 Zizek (2003) sugere que as figuras do Homo Sacer contemporâneo são os 

dependentes de ajuda humanitária. A busca por um tipo de inclusão excludente que Agamben 

(2011) identifica nessa figura é reconfigurada por Zizek (2003) a partir do eixo de uma 

política que ele chama de “pós-política”.  Parker (2005) nos oferece uma definição mínima de 

pós-política quando aponta que está seria a superação das barreiras da Polis em direção a um 

ideal multicultural. 

 Zizek (2003) parece sustentar a ideia de que o sujeito imerso em um ideal pós-

político pertence ao gênero Homo Otárius. Ele aceita cinicamente a ideologia, mas agora por 

um motivo específico: contra a “vida nua”. É necessário que o Homo Sacer seja reconhecido 

enquanto o outro próximo para que o sujeito se desvincule da possibilidade de ser ele mesmo 

um Homo Sacer. 

   Daí a contundente afirmação de Zizek (2003) de que o “campo” ganha à forma 

do lugar para onde se destina o humanitários: as favelas e os guetos. Nessa leitura, parece ser 

preciso externalizar a qualquer custo esse Homo Sacer. O filósofo esloveno, diante disso, 

levanta o seguinte questionamento  

 
Estaremos então assistindo ao renascimento da velha distinção entre direitos 

humanos e direitos dos cidadãos? Existem os direitos de todos os membros da 

humanidade (a serem respeitados mesmo no caso do Homo sacer) e os direitos 

estreitos dos cidadãos (cuja condição é legalmente regulada)? Mas, e se chegarmos a 

uma conclusão mais radical? E se o problema não for à condição frágil dos 

excluídos, mas, pelo contrário, o fato de, no nível mais elementar, sermos todos 

“excluídos” no sentido de nossa posição “zero” mais elementar ser a de um objeto 

da biopolítica, e de alguns possíveis direitos políticos e de cidadania nos serem 

dados como um gesto secundário (ZIZEK, 2003, p. 115) 

 

 Enquanto, em Agamben (2011), parece haver um esforço de localizar Homo Sacer 

no campo, ainda que este campo seja qualquer lugar, Zizek (2003) é mais radical. Para ele, a 

necessidade de localização desta figura é esvaziada. O Homo Sacer, enquanto figura, é 

potencialmente qualquer sujeito do mundo. A figura do Homo Otárius surge como um chiste, 

uma piada, para se referir ao pavor contemporâneo para com a “vida indigna”.  

 Ninguém é completamente digno de viver no capitalismo. Ninguém está 

completamente imerso na regra, mas ninguém está completamente fora dela. É essa a tensão 

dialética que Zizek (2003) identifica nessas figuras.  

 A fantasia ideológica pode ser reencontrada nessa relação de captura. O outro 

radical, aquele que não sou eu, deve estar sujeito à possibilidade de captura. Deve ser curado. 

Deve ser resgatado. Deve ser ajudado, pois assim parece haver a manutenção da promessa 
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oikonômica. A promessa de gozo sem morte, na sociedade de consumo, afinal, uma inclusão 

excludente é para todos sem, necessariamente, ser.     
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O esforço empreendido nesse trabalho é marcado por várias nuances que nem 

sempre são fáceis de identificar. A primeira sessão inteira dedica-se a fornecer os diagnósticos 

da crítica ao capitalismo a partir de suas racionalidades e ideologias.  Desta maneira, tentamos 

articular como a dimensão da economia política do capitalismo foi se moldando, a partir do 

surgimento das racionalidades, na medida em que parecia ser necessário a complexificação 

das dinâmicas ideológicas.  

Tentamos, com isso, reconstruir as formas de vida na medida em que essas 

pareciam ser a síntese da relação entre racionalidades e ideologias. Evidenciamos, contudo, 

que nossa reconstrução não tinha um caráter modal. Não era nosso interesse o trabalho 

antropológico de reconstituição dos modos de vida. Mas, o trabalho, quase filosófico, de se 

debruçar sobre a dimensão contingencial dessas formas. Por esse motivo, trata-se de um 

trabalho com poucos exemplos a pesar de, sempre que possível, tentarmos acrescentar alguns 

pontos de vista mais antropológicos para não deixar o leitor em uma mera abstração. 

 A diagnóstica, que compõe o método e os três primeiros capítulos, ganhou, com o 

avançar do texto, um caráter indexatório. Percebemos que, ao longo do texto, ela tornou-se 

uma espécie de index temporal e histórico de como se articularam três possíveis fases do 

capitalismo, do ponto de vista de uma inteligibilidade crítica, com suas formas de 

racionalidade e seus mecanismos ideológicos.  

 Esse corpus, porém esteve sempre as vias com a dimensão final deste trabalho. 

Atentamos para o fato de que usamos a expressão afeto, significante que compõe o título do 

trabalho, com mais ênfase apenas no último capítulo. Contudo, apesar do privilégio dado as 

formas de racionalidade, os afetos se fazem presente sorrateiramente ao longo de todo texto. 

Lembremos, por exemplo, que parte significativa das críticas perpetradas pela 

Escola de Frankfurt passa pela crítica de um tipo de felicidade especifica produzida no 

capitalismo tardio. Assim, o primeiro capítulo é exclusivamente dedicado à dimensão da 

economia-política, mas poderia falar, também, em uma economia da felicidade. Percebemos 

isso, pois quanto mais avançamos em uma radiografia do capitalismo em seus estágios 

(industrial, tardio e contemporâneo ou imaterial), enfatizamos a dimensão econômica e como 

essa organizava os modos de produção. Por isso, falarmos que a economia, que não é o foco 

da primeira parte desse trabalho, o acompanhou como elemento fundamental inda que 

paralelo. 
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Desta maneira, evidenciamos o conteúdo histórico da economia na medida em que 

descrevíamos as fases do capitalismo e apontávamos alguns elementos significativos dos 

modos de produção. Uma atenção especial foi dada para o conceito analítico de “capitalismo 

de Estado”. Chamamos de analítico, pois nunca se realizou de fato uma prática econômica 

pautada nesse conceito. Entretanto, ele serviu de um modelo geral que evidenciava as 

mudanças ocorridas no eixo do capital a partir dos anos de 1930.  

Estava ali disposta a ideia de um Estado capaz de se entender como um investidor, 

ou seja, um Estado funcionando a partir da lógica empresarial. Talvez, algo realmente 

próximo desse tipo ideal de funcionamento econômico tenha ocorrido durante os anos de 

vigência do “keynesianismo” nos Estados Unidos. Neste período, pós-crise de 1929, o 

governo de Franklin Delano Roosevelt promoveu, dentro do sistema liberal, uma prática de 

intervenção estatal. Tal prática, porém consistia na participação do Estado como investidor de 

empresas privadas com o intuito de aquecer a economia. 

Os trabalhos posteriores sobre economia-política, principalmente os efetuados 

pela primeira geração da Escola de Frankfurt, tomaram a ideia de capitalismo de Estado como 

base, contudo questionando suas limitações metodológicas. Se de um lado as disposições 

econômicas, elaboradas nessa teoria, apontavam para economias unitárias, ou seja, os 

modelos de intervenção estatal eram específicos de cada tipo de governo (capitalismo, 

nazismo e comunismo). 

As pesquisas apontavam para organizações capitalistas tão complexas que as 

formas de governo se miscigenavam nessas disposições econômicas. A indústria cultural, por 

exemplo, não pertence a um modelo econômico unitário. Ela é uma disposição da economia 

política quando de seu encontro com a racionalidade instrumental.    

Neste ponto, concentramos, também, um grande esforço em tentar diferencias 

Razão de racionalidade. Percebemos, ao longo do processo, o quão difícil é essa diferença. 

Buscamos, então, oferecer alguns elementos didáticos. Do ponto de vista teórico, concluímos, 

que o grau de indicernibilidade entre esses dois conceitos é parte constituinte do conceito. 

Essa pista já havida sido dada pelos filósofos frankfurteanos, em especial Max Horkheimer, 

que se dedica a essa análise com mais profundidade. 

Recorremos, também, a Max Webber e alguns de seus comentadores. Pois, parece 

haver uma certa paridade conceitual entre o que Horkheimer chama de razão subjetiva e 

racionalidade. Mesmo, agora, admitindo a necessidade de manter uma certa indissociabilidade 

entre os dois termos, achamos necessário fazer essa consideração. Talvez, disséssemos de 
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outra forma, que as racionalidades podem ser entendidas como as práticas da razão 

posteriores ao idealismo alemão. A verdade é que está análise prescindiria de um trabalho 

muito específico o qual não foi nosso intento.  

Ainda no campo de nossa abordagem sobre as racionalidades, esperamos ter 

deixado claro ao leitor, e isso é fundamental para compreensão desse texto, que a relação 

entre racionalidade instrumental e racionalidade cínica em hipótese alguma é uma relação 

evolutiva ou substitutiva. A última não superou a primeira. Elas, na verdade, engendram 

lógicas retroalimentativas. Uma necessita da outra para existir. Somente é possível pensar o 

cinismo contemporâneo diante do aparato técnico produzido pela racionalidade instrumental. 

As duas acionam formas de sociabilidades estritamente complementares.      

 No capítulo que indexa nossa parte final da diagnóstica, buscamos articular um 

complexo tema no campo dos estudos sobre a ideologia: a querela da falsa consciência. De 

um lado nos deparamos com autores oriundos dos estudos marxistas que matem certa tradição 

fenomenológica da consciência. Desta maneira, para eles, a falsa consciência parece ser um 

desvio do caminho “natural” da realização da consciência. A ideologia seria, então, o 

componente que impede essa realização.    

  A questão passa a ser tencionada quando colocamos em foco os problemas 

oriundos do advento da psicanálise, pois a consciência, nessa perspectiva, passa a ser um 

epifenômeno de uma dinâmica maior do psiquismo. A identidade entre consciência e psíquico 

dá lugar à interpretação da consciência como uma espécie de entidade sensorial do psiquismo. 

Isso não a torna menos importante dentro dos estudos sobre ideologia, mas certamente a 

destitui, em alguma medida, de seu lugar de privilégio.   

O advento da racionalidade cínica termina por colocar em xeque essa 

fenomenologia da consciência. A racionalidade cínica surge, então, como uma falsa 

consciência esclarecida. O que é um, aparente, paradoxo na verdade se justifica a partir da 

noção de ironia. A ironia é um tipo de ato de fala que suspende a síntese na tensão dialética 

entre tese e antítese. Nesse sentido, afirmar que o cinismo é uma falsa consciência esclarecida 

é o mesmo que afirmar que ele é uma consciência que ironiza sua ideia de redenção. Trata-se 

da inversão de não saber o que fazer, fórmula marxista para a falsa consciência, para não se 

importar com o que se faz.   

O cinismo, todavia, não é apenas uma relação da consciência com os laços sociais 

que esta estabelece. Ele é, também, a denúncia de uma limitação da crítica enquanto operador 

de uma resistência frente aos modelos ideológicos. A consciência cínica é imune ao 
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esclarecimento. Ela se satisfaz com a fantasia social constitutiva de que a realidade que ele 

reconhece enquanto tal é a melhor realidade para se viver.  

O nó ideológico em questão é a própria insolubilidade da ideologia. Na fantasia 

ideológica do cinismo, a realidade e a fantasia são idênticas uma a outra. O conceito de 

fantasia ideológica elaborado pelo filósofo esloveno Slavoj Zizek prescinde da tese de 

Theodor Adorno de que, no capitalismo tardio, a realidade e a ideologia são indissociáveis. 

Desta maneira, voltamos à necessidade de sempre pensar a racionalidade 

instrumental e a racionalidade cínica em conjunto.  Pois, foi papel da Escola de Frankfurt 

pensar a dimensão cultural da ideologia. Para eles, em especial Adorno, Horkheimer e 

Marcuse, a ideologia tornou-se à própria sociabilidade imersa em um tipo de capitalismo que 

colocou a cultura da esteira de produção em larga escala.  

A indústria cultural e a mídia, tema caro para todo esse trabalho, deslocaram-se do 

campo das ideias dominante e passaram a produzir tendências. Novamente, não se trata da 

superação de um mecanismo ideológico por outro, mas da incorporação. A produção de 

tendências, de necessidades e de disposições afetivas (pois, a indústria cultural situa-se tanto 

no campo da ética quanto da estética) incorpora, em seu interior, a produção e veiculação de 

ideias dominantes. 

    Para isso a técnica teve de desdobrar-se em tecnologia. Essa é uma das questões 

fundamentais levantadas por Herbert Marcuse: a colonização da vida pelo aparato 

tecnológico. Marcuse, aqui, retoma a questão marxista da propriedade privada dos meios de 

produção, pois, para ele, o aparato tecnológico, entendido como um dispositivo de controle, é 

inacessível a grande massa. Ele pertence aos burocratas e aos gestores das sociedades 

industriais avançadas.  

É, desta maneira, que a Escola de Frankfurt prepara o terreno para a compreensão 

dos novos mecanismos de exploração e dominação do capitalismo após os anos de 1960. 

Tivemos que recorrer aos estudos técnicos de Eve Chiapello, Luc Boltanski e David Harvey 

para compreender as transformações do eixo central do capitalismo nesse período.  

Para os dois primeiros autores, inicia-se uma fase de superação das críticas. O 

capitalismo passa a atender as demandas dos críticos produzindo novas conformações para o 

Estado de bem estar social. Harvey, porém atenta para o deslocamento do eixo da exploração. 

Existe, para ele, quase um tipo de neocolonialismo em que o bem-estar promovido no eixo 

central do capitalismo ocorrer à custa do deslocamento das crises financeira para os países 

periféricos.  



198 
 

 
 

Com isso, identificamos algumas figuras fundamentais para a gestão das crises no 

capitalismo. A mais marcante delas e que, talvez, configure uma nova subjetividade 

articuladora das formas de sociabilidade é o endividando. Este sujeito evoca um tipo de 

prática denominada empreendedorismo de si. Ele torna-se o gestor das próprias dívidas. Um 

tipo de gerente de seu próprio consumo que se organizar para manter a circulação da dívida ao 

mesmo tempo em que consome mais produtos e gera mais dividas.  

Com essas questões gerais concluímos a primeira parte, composta pelos três 

primeiros capítulos, que tratam basicamente do que chamamos de “Excesso de experiências 

improdutivas de determinação”. Atentamos para o fato de que todas essas organizações da 

sociedade capitalista buscam a produção de formas de vida hegemônicas acomodadas aos 

modos de exploração e dominação. 

Lembramos, com isso, que uma forma de vida não é necessariamente uma lei. Ela 

é composta pelas regras de vida. Um ethos que deve ser seguido para a manutenção da 

sociabilidade.  É a partir dessa concepção que introduzimos a segunda parte deste trabalho. 

Partimos da hipótese que, subjacente aos diagnósticos da racionalidade, é necessário pensar 

um metadiagnóstico complementar: a ideia de que existe uma relação afetiva com as formas 

de vida. Os sujeitos não às adotam por entender que estas são as mais lógicas e racionais. 

Existe um investimento afetivo que marca o engendramento do sujeito a uma forma de vida. 

Recorremos então à psicanálise para compreender a relação entre ideia, afeto e 

objeto. Para a psicanálise, de Freud e de Lacan, o afeto é a reação, produto de uma tensão 

inconsciente, de motilidade em direção aos objetos de mundo. O afeto seria aquilo que move 

o homem. Ele é o veículo da libido.  

Apontamos com isso que as tais experiências improdutivas de determinação, são 

marcadas e estão sempre às voltas com a dinâmica entre afeto e objeto. Por exemplo, como 

bem diagnosticado pelos filósofos da Escola de Frankfurt, a felicidade, no capitalismo, está 

intimamente ligada com a pluralidade de produtos oferecidos pela indústria cultural. 

A indústria cultural parece ser, também, o ponto de inflexão entre a passagem de 

uma sociedade de produção para uma sociedade de consumo. Nessa sociedade o acumulo de 

riquezas é gradativamente tensionado pelo estímulo ao consumo. A nossa teoria dos afetos 

precisou, nesse ponto, ser complementada com a teoria do gozo de Lacan. O gozo é a 

quantidade de prazer que sempre falta para a satisfação total da pulsão. Ele circula fora do 

circuito dos afetos e é em direção a ele que os afetos se movem.  
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A partir da teoria do gozo, podemos acrescentar dois afetos além da felicidade: o 

medo e a angústia. Quanto ao medo, identificamos que a própria constituição da sociedade 

moderna está intimamente ligada a administração desse afeto. Thomas Hobbes, por exemplo, 

evoca o medo como aglutinador do laço social em torno de uma figura de autoridade capaz da 

manutenção da ordem. 

Seguindo Hobbes, Freud parece apostar no afeto medo como um organizador do 

psiquismo. A partir de sua análise do mito da horda primeva, Freud aponta o medo como um 

afeto central para a sujeição a norma. O interdito somente é possível, no pensamento 

freudiano, através da internalização do medo. Medo este que, em algum momento mítico da 

constituição da sociedade, fora dirigido a um pai autoritário de onde emanava a lei. 

O medo freudiano é tensionado por Lacan a partir da ideia de angústia. Aqui surge 

o outro afeto administrado. A angústia lacaniana é a manutenção da tentativa constante de não 

nos depararmos com as nossas limitações. Ela surge precisamente diante de nossa 

incapacidade do gozo absoluto e se mantém na tentativa de suturar essa incapacidade.  

 É a angústia que faz com que os sujeitos consumam avidamente os objetos do 

capitalismo. Lacan instaura um tipo de dialética da angústia e do medo, pois a angústia é uma 

espécie de medo de se deparar com a falta, em outras palavras, com a castração. Contudo, ela 

se mantém em estado de permanência constante, pois, dialeticamente, toda vez que ela é 

suturada por um objeto ela, também, é evocada.  

 O conceito de fantasia ideológica retorna na relação entre afetos e gozo. A 

fantasia cumpre seu papel ao tentar solucionar o problema fundamental sobre o que o Outro 

do capitalismo espera de mim. Ela surge para lidar com a angústia de não haver uma regra 

para a consumação do gozo. O supereu lacaniano, sob a égide da sociedade de consumo, 

impera: goze! Contudo, ele é a marca de um imperativo vazio. Uma lei cínica. Pois, esta 

ordem não é acompanhada de um manual de instruções. Apenas ordena incessantemente.  

 O apego às formas de vida, em nossa proposição, está ligado precisamente a isto. 

Não havendo uma regra de como gozar, adotamos a vida regulada pelas outras regras que 

devem ser seguidas para se viver no capitalismo. Esta nossa visão seria absurdamente 

pessimista se não tivéssemos nos deparada com a leitura que Giorgio Agamben e Slavoj Zizek 

fazem do conto Bartleby de Herman Mellvile. 
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 Bartleby trouxe para nós a figura das “experiências produtivas de 

indeterminação”. O escrevente do conto nega-se a toda regra que lhe é sugerida. Ao “preferir 

não”, frase recorrente usada para ele nessa negação, Bartleby sutura a angústia com outro 

circuito afetivo: o circuito do desamparo. 

 O desamparo, em nossa pesquisa sobre os afetos, surge como o primeiro afeto. 

Aquele proporciona, na visão de Freud, a própria constituição da sociedade. Seria como dizer 

que o desamparo é o afeto ontológico. Aquele que permite a constituição do psiquismo. É o 

grau zero da pulsão.  

 Em nossa leitura, o desamparo de Bartleby causa um curto no circuito de 

administração dos afetos. Lembremos que os afetos correm contra ou em direção a um objeto 

e têm a angústia como um sinal dessa dinâmica. O desamparo seria o afeto que não tem um 

objeto. Ele aparece como o afeto que desbloqueia o circuito dos outros afetos.  

 O preço pago por Batlerby por aceitar sua condição de desamparo, contudo, é alto. 

Recorremos, para análise desse valor, os estudos teológicos de Walter Benjamin, sobre o 

capitalismo, e de Giorgio Agamben, sobre as formas de governo. Para o primeiro a 

organização do capitalismo segue a estrutura de um ritual religioso. Para o segundo o ritual do 

governo coincide com duas estruturas teológicas do judaico-cristianismo: a oikonomia e a 

glória. 

 A oikonomia faz referência a gestão da casa para os gregos. Quando latinizado 

pelo cristianismo passou a ser tomada como o termo que é a gestão da casa feita por Deus. 

Uma promessa de organização divina e de salvação. O preço pago por essa promessa é a 

Glória. A celebração dos rituais de governo. O poder deve ser celebrado para a manutenção 

constante da promessa.  

 O preço pago por negar-se a esse ritual, em nossa leitura, é a vida nua. A vida nua 

é a vida despida de direitos políticos. A vida tomada em sua condição meramente biológica. 

Recorremos afigura do Homo Sacer apresentada por Agamben. O filósofo italiano apresenta 

esta obscura figura do direito romano como paradigma de despolitização da vida. No 

contemporâneo o filósofo dedica-se ao estudo dos Campos de concentração como o locus 

específico desta figura.  

 A “vida indigna” é aquela vivida nos campos de concentração. Mas, Agamben vai 

além. Não situa o campo no tempo e no espaço. O campo é o terreno onde o estado de 

exceção age. Por esse motivo, ele pode ser qualquer lugar onde os direitos são suspensos com 

o intuito de proteger a própria prática do direito. 



201 
 

 
 

 Por fim, buscamos na leitura que Zizek faz do Homo sacer para pensar a condição 

dos sujeitos no capitalismo contemporâneo. Zizek radicaliza a leitura de Agamben a partir do 

que ele chama de mundo “pós-político”. Para o filósofo esloveno, a localização do “indigno” 

no campo apenas marca a externalização radical do próximo. Localizar esta figura e situá-la 

nos espaço é nada mais do que demarcar a sua condição máxima de outro, ou seja, aquele que 

não sou eu.  

 A pós-política é, então, uma política de externalização do outro. Ela necessita da 

radical garantia de que o outro não sou eu. Subalterniza esse outro e reintroduz o sujeito na 

lógica luta por direitos para esse outro. Esse sujeito que luta pelo direito do Homo sacer, 

Zizek chama ironicamente de Homo Otárius. Ele não percebe que o Homo Sacer é cada um 

de nós. 

 Com essa explanação final, podemos responder ao questionamento afirmativo que 

confere título a esse texto. Quem é digno de viver no capitalismo? Ninguém é, pois toda vida 

é potencialmente indigna por não ser capaz de gozar. Mais precisamente é possível afirma, 

categoricamente, que o capitalismo não é digno de que vivamos nele.   
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