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Resumo: 

 

O livro de Althusser “Ideologia e Aparelhos Ideológicos de Estado” passou muito 

tempo perdido nas prateleiras sem que se fizesse muito uso dele. No entanto, as discus-

sões recentes sobre ideologia trouxeram este livro à tona novamente. Outra questão impor-

tante do livro é referente ao método estruturalista. Isso porque muitos autores contemporâ-

neos como Butler e Zizek se utilizam de um estruturalismo de matriz althusseriana para 

falar sobre o processo de assujeitamento desses sujeitos pelas estruturas sociais. Este 

trabalho pretende ser uma discussão ampla sobre o tema da ideologia e do estruturalismo. 

A questão dos aparelhos ideológicos de Estado é pensada também para os novos apare-

lhos ideológicos, tais como as redes sociais e as plataformas de streaming, que apresentam 

características diversas daquelas apresentadas pela geração de aparelhos ideológicos an-

teriores. 

 

 

 

Palavras chaves: Ideologia, estruturalismo, identificação, Aparelhos Ideológicos de Estado 

 

Abstract: 

 

Althusser's book "Ideology and State Ideological Apparatus" spent a lot of time wasted on 

the shelves without much use being made of it. However, recent discussions about ideology 

have brought this book to the fore again. Another important issue in the book is related to 

the structuralist method. Many contemporary authors such as Butler and Zizek use an al-

thusserian structuralism to talk about the process of subjecting these subjects to social struc-

tures. This work intends to be a broad discussion on the theme of ideology and structuralism. 

The question of State ideological apparatus is also considered for new ideological apparatus, 

such as social networks and streaming platforms, which have different characteristics from 

those presented by the generation of previous ideological apparatuses. 

 

Keywords: Ideology, structuralism, identification, Ideological State Apparatuses 
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Introdução: 

 

 

Este trabalho se pretende um comentário ao livro “Ideologia e Aparelhos Ideo-

lógicos de Estado” de Althusser. Este livro se apresenta cada vez mais atual tanto pelo 

seu conteúdo, o problema da ideologia, quanto pelo seu método, o método estrutura-

lista. 

Neste sentido o objetivo é retrazer as discussões que são tratadas neste livro, 

mas atualizá-las para o momento atual. Falar sobre os aparelhos ideológicos de Es-

tado na época de Althusser é diferente da discussão sobre os novos aparelhos ideo-

lógicos de Estado, que são a internet, as redes sociais e as plataformas de streaming. 

As discussões sobre ideologia que o livro traz vão além da aparência mais ime-

diata e falam da própria formação da subjetividade, pois o sujeito é criado pelas pró-

prias estruturas que visam controlá-lo. O ressurgimento da nova direita e da polariza-

ção ideológica demonstram que este não é um movimento baseado em uma raciona-

lidade, mas em um regime de afetos, e que são esses mesmos afetos que são mani-

pulados pelos grandes aparelhos ideológicos para colocar a classe operária contra os 

seus próprios interesses. Neste sentido a nova direita não é uma mobilização de ar-

gumentos racionais, mas ao contrário uma disposição de afetos. Longe de achar que 

a razão comanda a emoção, é a emoção quem guia o caminho, e a razão é só uma 

forma de tentar legitimar isso que na verdade foi uma decisão afetiva. 

O estruturalismo e o pós-estruturalismo colocam o problema da identidade 

como uma identificação, e isso aparece com força nos trabalhos de Judith Butler. A 

teoria da identidade como um processo contínuo de uma série infinita de identificações 

permite colocar o sujeito não como original, autêntico e autônomo, mas pelo contrário 

como assujeitado pelas estruturas sociais e que tem uma relação fanática com a lei, 

pois a mesma lei que reprime e que recalca é a lei que confere identidade, e por isso 

confere ao sujeito um lugar no mundo. 

 

A doutrina da interpelação em Althusser continua estrutu-
rando o debate contemporâneo sobre a formação do sujeito, ofere-
cendo uma maneira de explicar o sujeito que passa a existir como con-
sequência da linguagem, mas sempre dentro de seus termos (BU-
TLER p105) 
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Hoje em dia é cada vez mais comum se falar em teoria da constituição do su-

jeito, ou uma teoria da formação da subjetividade. No entanto, se nos Estados Unidos 

e na Europa este debate se dá em termos althusserianos, no Brasil, por diversos mo-

tivos, este é um autor pouco conhecido.  

O capítulo 1 fala sobre o livro “Ideologia e aparelhos Ideológicos de Estado” de 

Althusser e mostra como a própria identidade desse sujeito é produto dessas estrutu-

ras sociais que moldam os valores e as percepções pessoais. O capítulo 2 é sobre o 

livro “Vigiar e Punir” de Foucault, e mostra como o sujeito é constituído a partir das 

estruturas disciplinares e de repetição que atuam sobre ele e que são próprios da 

idade moderna. 

O capítulo 3 é uma discussão sobre o livro “A Era do capitalismo de Vigilância”, 

de Shoshana Zuboff, e mostra como esses aparelhos ideológicos sofreram uma mu-

dança radical nos últimos vinte anos, e que é preciso estar atento a essas novas for-

mas de controle biopolítico, que funcionam de maneira muito mais sutil e que tem 

características por vezes muito diferente dos aparelhos Ideológicos tradicionais des-

critos por Althusser. 
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Capítulo 1 – O que é estruturalismo? 
 

 
 
O estruturalismo foi um movimento complexo e de diferentes níveis e que girou 

em torno de uma reformulação das ciências humanas, que teve o seu ápice em maio 

de 68 e a partir daí começou a decair. Os seus primeiros formuladores nasceram na 

antropologia com Lévi-Strauss e na linguística com Roman Jakobson, mas logo se 

espalhou por todas as ciências humanas se tornando um verdadeiro paradigma du-

rante mais de vinte anos. “Programa, conceito, ideologia, método, paradigma, projeto, 

polo de adesão, geração, “efeito de moda”, o estruturalismo foi tudo isso ao mesmo 

tempo, uma meada difícil de desembaraçar, se deixarmos de lado os momentos, as 

correntes e os desafios.” (DOSSE 2018b p618) 

Talvez a melhor maneira de começar o debate sobre estruturalismo seja os 

conceitos de Marx de infraestrutura e superestrutura. Essa formulação aparece de 

maneira acabada no prefácio da Contribuição à crítica da política: 

 
Na produção social da sua vida, os homens contraem determi-

nadas relações necessárias e independentes da sua vontade, rela-
ções de produção que correspondem a uma determinada fase de de-
senvolvimento das suas forças produtivas materiais. O conjunto des-
sas relações de produção forma a estrutura econômica da sociedade, 
a base real sobre a qual se levanta a superestrutura jurídica e política 
e à qual correspondem determinadas formas de consciência social. O 
modo de produção da vida material condiciona o processo da vida so-
cial, política e espiritual em geral. Não é a consciência do homem que 
determina o seu ser, mas, pelo contrário, o seu ser social é que deter-
mina a sua consciência. (Marx, Engels Selected works - Londres, Law-
rence and Wishart 1962 v1 p362 APUD. EAGLETON 2019 P137) 

 

Neste caso, a infraestrutura são as forças materiais, que correspondem à base 

econômica da sociedade, enquanto a superestrutura se refere à expressão cultural ou 

à sua dimensão simbólica. 

O que está em jogo aqui é esta ideia de que a infraestrutura é formada pelas 

relações materiais de produção, pelas máquinas de tecelagem, pelas fábricas, pelas 

estradas, enquanto as superestruturas são aquilo que pertence ao universo das ideias, 

dos signos, dos códigos e dos significados. Estas são as duas grandes estruturas que 

aparecem no pensamento de Marx, as infraestruturas que representam as relações 

materiais e as superestruturas que representam as relações ideológicas. 

Na citação acima a superestrutura é erguida sobre a base material, como um 
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edifício, em que os andares superiores são construídos em cima dos andares inferio-

res. A intenção dessa metáfora é de demonstrar que os andares superiores são de-

terminados em última instância pelos andares inferiores. 

 

Portanto, o objetivo da metáfora do edifício é, antes de tudo, 
representar a "determinação em última instância" pela base econô-
mica. O efeito dessa metáfora espacial é dotar a base de um índice de 
eficácia conhecido pelos famosos termos: a determinação em última 
instância do que acontece nos "andares" superiores (da superestru-
tura) pelo que acontece na base econômica. (ALTHUSSER 1996 P110) 

 
A metáfora do edifício tem, portanto, a intenção de mostrar que todo o universo 

do simbólico, que são as religiões, as filosofias, a cultura, todas essas questões são 

determinadas em última instância pela base material da sociedade, ou seja, são as 

relações sociais reais que determinam o universo simbólico. Essa não é uma propo-

sição gratuita, mas pelo contrário, ela é o resultado da própria concepção do que sig-

nifica materialismo histórico. 

 

O modelo de base-superestrutura, com certeza, pretende mais 
que isso: afirma não apenas que a produção material é a condição 
prévia de nossas outras atividades, mas que é a mais fundamental 
determinante delas. “Comida primeiro, moral depois” é apenas uma 
formulação de doutrina se alguma eficácia causal da comida sobre a 
moral estiver sendo sugerida. Não é apenas uma questão de priorida-
des. (EAGLETON 2019 P140) 

 

“Comida primeiro, moral depois” - esta frase já mostra que o material tem pri-

mazia sobre o simbólico, pois, se uma pessoa está passando fome, é uma carência 

material que ela está sentindo, e aquele que passa fome precisa de uma comida real. 

A intenção é mostrar que as condições materiais são mais importantes que as condi-

ções simbólicas. Uma pessoa que tenha muitos livros mas nenhuma comida vai mor-

rer de fome. 

A ideia é a de que as ideologias ou superestruturas são determinadas por essas 

relações reais, e que, portanto, as relações simbólicas são mero reflexo das relações 

reais de produção. A metáfora do edifício traz essa ideia de que o índice de eficácia 

dos andares inferiores é muito maior do que dos andares superiores, e por isso é a 

economia é quem determina a cultura e não o contrário. 

Althusser era bastante marxista e materialista, e acreditava que as condições 
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materiais têm mais eficácia do que as condições subjetivas, e por isso a análise da 

ideologia que ele faz em Ideologia e Aparelhos Ideológicos de Estado é uma análise 

materialista do problema. A discussão sobre o materialismo e a materialidade da ide-

ologia é complexa e delicada e será feita mais adiante, por ora o importante é notar 

que no pensamento ortodoxo marxista são as infraestruturas quem condicionam as 

superestruturas. Nós podemos pensar que se por exemplo uma criança tem fome, ela 

precisa de comida física, e não comida espiritual, pois a saciação da fome é uma 

condição objetiva que precisa ser atendida para que a pessoa continue vivendo. Mas 

a ideia principal do estruturalismo é a de que não é o sujeito quem cria as estruturas, 

mas ao contrário são as estruturas quem criam o sujeito: 

 

Na história até aqui existente, é empiricamente demonstrável 
o fato de que os indivíduos, com a extensão da atividade para ativi-
dade histórico mundial, foram cada vez mais submetidos a uma força 
que lhes é estranha - uma opressão que eles representavam como 
uma travessura do chamado Espírito Universal, etc., um poder que se 
faz cada vez maior e que se revela, em última instância, como mer-
cado mundial (MARX 2006 p64) 

 
 

Essa passagem da Ideologia Alemã já mostra que foi o ser humano quem criou 

o mercado, mas este tomou uma tal proporção que fugiu completamente ao seu con-

trole, a que, portanto, o mercado parece como um Deus irascível que submete a hu-

manidade aos seus caprichos e à sua vontade. Marx neste trecho compara o mercado 

ao Espírito Universal hegeliano, que em última instância é o próprio Deus. Apesar de 

o mercado ser a somatória de todos os interesses individuais, nenhuma pessoa tem 

condição de mudar o mercado, e por isso é o mercado que acaba mudando as pes-

soas. 

Por isso nós podemos imaginar o mercado como um deus, arrogante e capri-

choso que escravizou toda a humanidade, pois todos tem que trabalhar para mantê-

lo funcionando. Marx já falava há cento e cinquenta anos atrás que os avanços tecno-

lógicos vão fazer o ser humano trabalhar menos, que somente quatro horas de traba-

lho diárias seriam o suficiente para manter o sistema funcionando. Fato é que quanto 

mais a tecnologia avança, mais as pessoas trabalham. E a culpa disso não é de nin-

guém. Não existe nenhum grande capitalista com um charuto e uma cartola por detrás 

das cortinas obrigando as pessoas a trabalhar, é a própria estrutura do sistema que 

faz com que algumas pessoas tenham sobretrabalho e outras pessoas fiquem sem 
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emprego. E aparentemente não há nada que se possa fazer com relação a isso, a não 

ser se sujeitar. 

Por mais que as tecnologias de produção de alimento aumentem, e cada vez 

sejam inventadas mais máquinas agrícolas, pesticidas, por mais que a produção de 

alimento seja maior do que o número de pessoas no mundo que precisam ser alimen-

tadas, ainda existe gente passando fome. E isso não se deve à maldade das pessoas, 

mas se deve aos próprios dispositivos de mercado que fazem com que não seja lu-

crativo distribuir alimento para todas as pessoas, e por isso muitas passam fome.  

 

Também não lhes explicaremos que só é possível realizar a 
libertação real no mundo real e por meio de meios reais; que não é 
possível superar a escravidão sem a máquina a vapor e a Mule Jeny, 
nem a servidão, sem aprimorar a agricultura; e que não é possível li-
bertar os homens enquanto não estiverem em condições de obter ali-
mentação e bebida, habitação e vestimenta adequados qualitativa e 
quantitativamente. A “libertação” é um ato histórico e não um ato de 
pensamento, e é realizada por condições históricas, pela situação da 
indústria, do comércio, da agricultura, do intercâmbio. (MARX, 2006 
p73) 

 

Essa citação de Marx é bastante interessante porque mostra que ele acreditava 

que o desenvolvimento tecnológico poderia libertar os seres humanos das condições 

da natureza. Mas parece que algo deu errado, pois nós continuamos sofrendo dos 

mesmos problemas que nós sofríamos há cento e cinquenta anos atrás. Mesmo o 

Brasil sendo um país tropical e a produção de agasalhos ter ultrapassado em muito 

as necessidades humanas, ainda assim em dias frios nós ficamos sabendo de pes-

soas que morreram de hipotermia. Mesmo depois da máquina a vapor e de sucessivas 

revoluções industriais que lhe sucederam, ainda assim existem muitas pessoas no 

mundo em situação análoga à escravidão. Mesmo com uma indústria forte de cons-

trução civil ainda existem pessoas que não tem onde morar, e ainda existem mais 

habitações vazias em São Paulo do que pessoas que não tem onde morar. 

Existia um sonho positivista de que a razão e o esclarecimento finalmente po-

riam fim ao sofrimento e às mazelas humanas, mas por algum motivo isso não acon-

teceu. Por mais que a tecnologia tenha avançado, nós ainda não conseguimos resol-

ver as carências materiais humanas mais básicas. O mesmo acontece com o pro-

blema da desigualdade de renda. Por mais que esta questão seja discutida há séculos, 

por mais que existam pessoas e organizações que lutam contra a desigualdade de 
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renda diariamente, a desigualdade entre ricos e pobres só aumenta. 

Isso porque o mercado, que foi construído pelos seres humanos para servi-los, 

parece ter ganhado vida própria e escravizado todos os seres humanos, e longe de o 

mercado nos servir, somos nós que trabalhamos para ele. Por mais que lutemos con-

tra a desigualdade de renda, a tendência natural do capitalismo é a de uma acumula-

ção de capitais, e na nossa luta contra o mercado parece que nós estamos perdendo. 

Por este motivo, o ser humano que já tinha sido escravizado pela natureza, ao 

criar a tecnologia teve a infelicidade de ser escravizado por dois senhores: a natureza 

e a cultura. Agora, além de obedecer às nossas necessidades naturais de alimentação, 

abrigo e vestimenta nós ainda temos que obedecer às regras que foram impostas pela 

sociedade, e por mais que essas regras algumas vezes beirem à irracionalidade, só 

nos resta obedecer.  

Mas não só as infraestruturas que escravizam os sujeitos. As superestruturas 

também funcionam da mesma forma. No caso da linguagem, que pode ser conside-

rada uma superestrutura, ela também assujeita os sujeitos, mas de outra forma, pois 

enquanto as infraestruturas escravizam o seu corpo, as infraestruturas colonizam a 

sua alma. Se nós considerarmos que não existe pensamento sem linguagem, a pró-

pria possibilidade de pensar já é dada pelas estruturas linguísticas. E neste sentido se 

pode falar que o inconsciente é estruturado pela linguagem (Lacan). Neste caso, a 

própria possibilidade de pensar já estaria pré-determinada pelas estruturas linguísti-

cas, de tal forma que seria impossível pensar algo que não esteja dado primeiramente 

na linguagem. 

Muitas vezes as pessoas sofrem, mas não sabem por quê, pois elas não con-

seguem colocar em palavras aquilo que elas estão sentindo. Toda a teoria é dada pela 

nossa capacidade de formulação do problema, mas a nossa própria capacidade de 

formulação do problema depende da nossa capacidade de lidar com as estruturas 

linguísticas, e por isso qualquer possibilidade de formulação já é previamente deter-

minado pela linguagem. 

Por este motivo, a linguagem, assim como a economia, parecem funcionar à 

revelia dos sujeitos, que funcionam independente deles e parecem assujeitá-los às 

suas próprias regras. A linguagem assim como o mercado parece ter vida própria, pois 

ela está sempre se modificando, sempre se transformando, formando novas palavras, 

aglutinações, derivações, neologismos, e sempre que se tenta dar uma direção para 
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ela, como no caso da gramática normativa que tenta criar um acordo sobre a grafia 

das palavras e o normatizar o seu uso, o resultado fica sempre aquém do esperado, 

pois não é a língua que obedece aos seres humanos, mas são os seres humanos que 

obedecem à língua. 

O estruturalismo é uma mudança de ponto de vista. Ele trata de ver o ser hu-

mano não como o criador dessas grandes estruturas, mas pelo contrário criado por 

elas: 

 

Essa conversão do ponto de vista do sujeito constituinte para 
o ponto de vista do sujeito constituído explica a importância dos mo-
delos linguísticos, psicanalíticos e antropológicos, bem como de uma 
certa interpretação do marxismo como teoria do imaginário social entre 
os estruturalistas. (BALIBAR 2005 P5) 

 

O mesmo raciocínio que se fez com a economia e com a linguagem, é possível 

fazer também com a psicanálise. A psicanálise estrutural é aquela que não considera 

o sujeito por si mesmo, mas o considera como um mero resultado de uma rede de 

significantes que o precede (Lacan). A psicanálise estruturalista parte de uma mu-

dança de ponto de vista, pois se a psicanálise freudiana parte do ponto de vista do 

sujeito, a psicanálise lacaniana parte das estruturas e neste caso o sujeito é um mero 

efeito das estruturas. 

O superego, por exemplo, pode ser considerado uma interiorização da ordem 

simbólica. A regra é repetida tantas vezes para a criança acompanhada de um castigo 

até o ponto em que a regra é internalizada e começa a fazer parte da própria instância 

psíquica do sujeito. Depois que este sujeito interioriza a regra, ele passa a “andar 

sozinho”, a obedecer por conta própria, e não precisa mais de uma instância repres-

sora externa, pois ele passa a ser o seu maior carrasco e o seu maior vigia. 

Da mesma forma que a lei e a ordem são internalizadas na forma do superego, 

é possível dizer que aquilo que o sujeito tem de mais pessoal, a sua identidade, tam-

bém é construído a partir de uma série de identificações. Desta forma, aquilo que o 

ser humano tem de mais íntimo, a sua própria autenticidade, do ponto de vista estru-

turalista pode ser considerado um mero resultado de um processo sucessivo e inter-

minável de identificações, projeções e transferências que acaba por construir a per-

sonalidade do indivíduo e a sua identidade. Deste modo, aquilo que o sujeito tem de 
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mais pessoal, a sua própria alma do ponto de vista do estruturalismo é um mero re-

sultado de um jogo infinito de afetos e de significantes. 

 

(O estruturalismo) não é privar o sujeito da existência, é antes 
convocá-lo a reconhecer-se num reflexo: a de "Identificações" que ele 
constrói interpretando o desejo do Outro (que também pode ser uma 
ausência trágica de desejo), projetado por trás da cadeia significante 
ou imaginado como sua origem, e fazendo-se objeto deste desejo atra-
vés do trabalho da fantasia. (BALIBAR 2005 P17) 

 

Balibar chama atenção nesta passagem de que isso que se chama de identifi-

cação é atravessado pelo desejo do Outro. E é por isso que muitos homens desejam 

ser ricos, porque eles acreditam que isso irá trazer o amor das mulheres, e por isso 

que muitas mulheres desejam ser belas, porque elas acreditam que isso trará o amor 

dos homens. Ou que a identidade de um sujeito é dada por aquilo que os pais dele 

queriam que ele fosse, e para conseguir o amor dos pais a criança começa a fazer 

aquilo que os pais desejam que ela seja. 

A questão aqui é mostrar como do ponto de vista do sujeito, aquilo que ele tem 

de mais pessoal, sua personalidade, sua identidade, do ponto de vista do estrutura-

lismo a sua identidade é dada por um jogo infinito de desejos, afetos, identificações, 

projeções, significantes, leis e costumes, forças muito maiores do que ele e das quais 

ele não tem o menor controle, e a maioria das vezes não tem nem consciência de que 

ele próprio é estruturado por questões das quais ele não controla. 

A questão que se coloca então no estruturalismo é um novo princípio metodoló-

gico, que é inaugurado sob um novo ponto de vista. Pois se a teoria econômica neo-

clássica parte do princípio do sujeito racional, livre e maximizador de interesses, se a 

teoria marxista tradicional parte das classes sociais como sujeito histórico, do ponto 

de vista do estruturalismo são as próprias estruturas que agem, enquanto as pessoas 

são meros resultados das estruturas que os condicionam. 

Este tipo de pensamento requer uma reconstrução epistemológica radical, pois 

se por exemplo a ética parte do princípio do sujeito, o que ele pode ou não fazer, quais 

são as suas obrigações morais para com outros seres humanos, nada disso faz sen-

tido do ponto de vista das estruturas. Elas não choram, não tem filhos, não se sentem 

ofendidas, não pensam, não falam, mas mesmo assim elas agem, na medida em que 

elas é que põe as condições materiais e simbólicas das quais o ser humano não tem 

o menor controle, e que, portanto, só resta se sujeitar. 



14 

Como a própria citação de Balibar já indica, existem muitos tipos de estrutura-

lismo. Althusser pensou em um marxismo estruturalista, e por isso ele repensou a obra 

de Marx, algumas vezes com um acento mais materialista do que o próprio Marx. 

Lacan pensou o estruturalismo mas no campo da psicanálise. Se o ser humano só 

consegue pensar a partir da linguagem, então todo o inconsciente é estruturado por 

ela. Levy- Strauss pensava o estruturalismo na antropologia, como por exemplo todas 

as sociedades têm como base algumas estruturas elementares de parentesco. No 

entanto, o movimento estruturalista surgiu na linguística. A linguística se baseia em 

um jogo de significantes e de significados em que o sujeito tem muito pouco ou quase 

nada a ver com isso. 

Esses grandes nomes do estruturalismo pensaram o conceito de maneira teó-

rica, mas o grande mérito do estruturalismo é o de ser uma ferramenta teórica com a 

qual se pode fazer uma análise crítica da sociedade. Neste sentido, muitos dos auto-

res contemporâneos são considerados estruturalistas ou pós-estruturalistas. No Brasil, 

temos Silvio de Almeida que faz uma análise do racismo estrutural no seu livro Ra-

cismo Estrutural. Achille Mbembe discute a colonização da África sob essa mesma 

perspectiva no livro Crítica da Razão Negra, e também Judith Butler e Zizék podem 

ser considerados pós-estruturalistas, além do próprio Foucault. 

Muitos falam que o racismo é estrutural, mas poucos compreendem que existe 

uma proposição metodológica escondida por detrás quando Silvio de Almeida fala que 

o racismo é estrutural. No fundo, o que ele está pensando é uma categoria de análise 

para que nós possamos pensar este fenômeno. 

 

1.1 - A Classe dominante e a Ideologia dominante 

 

Apesar de ninguém conseguir influenciar essas estruturas que funcionam à re-

velia dos sujeitos, essas estruturas foram feitas à imagem e semelhança daqueles que 

as construíram: os homens brancos europeus. Desta forma, as leis do mercado ten-

dem a beneficiar os países mais desenvolvidos, enquanto as normas jurídicas tendem 

a beneficiar as classes dominantes. Nas palavras de Marx: 

As ideias [Gedanken] da classe dominante são, em todas as 
épocas, as ideias dominantes; ou seja, a classe que é a força material 
da sociedade é, ao mesmo tempo sua força espiritual dominante. A 
classe que dispõe dos meios de produção material dispõe também dos 
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meios de produção espiritual, o que faz com que sejam a elas subme-
tidas, ao mesmo tempo, as ideias daqueles que não possuem os 
meios de produção espiritual” (MARX 2006 p78) 

 

 

Esta passagem clássica da Ideologia Alemã mostra que a classe que detém o 

poder econômico (material) também detém o poder ideológico (espiritual). Desta 

forma, durante o feudalismo, existia todo um discurso ideológico que privilegiava cer-

tas classes sociais, a nobreza e a igreja. A dominação era exercida por privilégios de 

nascimento e toda a ética era baseada em uma teologia. O resultado disso é que a 

classe dominante é capaz de impor a sua visão de mundo com tal força que esta 

parece muito natural, e por isso fica invisível, assim como o ar que respiramos. 

Com a ascensão da burguesia na idade moderna, as formas de espoliação eco-

nômica e também as formas de dominação mudaram radicalmente, e por isso também 

mudaram os discursos de legitimação dessa dominação. Se antes ela era dada por 

conta de um discurso religioso e de um privilégio de nascimento, agora ela é dada 

pela ideologia do esforço e do trabalho. Se antes o trabalho era uma coisa ruim, agora 

ele passou ao estatuto de aquele que completa o ser humano, aquele que faz o ser 

humano se realizar como indivíduo. 

Sempre está implícita essa ideia de que são as condições materiais quem de-

terminam as condições espirituais, pois em última instância é a exploração real quem 

determina os metadiscursos de legitimação que serão usados para essa dominação. 

Por isso Marx pode dizer que os discursos de dominação dependem dos estágios das 

forças produtivas. Pois uma forma de produção industrial precisa de uma forma de 

dominação diferente da produção feudal. A forma de produção industrial necessita que 

o sujeito tenha disciplina, enquanto as formas de produção feudal a dominação é de 

outra ordem. 

As formas de legitimação dependem também de como essa classe dominante 

percebe a si mesma, se ela acredita que tem privilégios de nascença ou se mereceu 

o seu direito pelo esforço do trabalho. Ou se é uma sociedade militarizada como Es-

parta a classe dominante de guerreiros, todo o discurso de legitimação de privilégios 

é baseado na ideologia da guerra. O que acontece é que a classe dominante tende a 

apresentar os seus próprios interesses como interesses gerais, como mostra essa 

passagem de Marx: 
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Por isso, cada nova classe que dominava anteriormente vê-se 
obrigada, para atingir seus fins, a apresentar seus interesses como 
sendo o interesse comum de todos os membros da sociedade; ou seja, 
para expressar isso em termos ideais; é obrigada a dar às suas ideias 
a forma de universalidade, a apresentá-las como as únicas racionais 
e universalmente válidas (MARX 2006 p80) 

 
 

A classe dominante tende a apresentar os seus interesses como se fossem os 

interesses gerais da sociedade. E como ninguém sabe qual que é de fato o interesse 

geral da sociedade, as pessoas acabam acreditando. Desta forma, se o governo fala 

que o interesse geral é um dólar alto ou baixo, como a maioria das pessoas não en-

tende nada de balança comercial, elas acreditam. Pois a classe dominante que é dona 

dos meios de comunicação consegue fazer com que os seus interesses sejam consi-

derados os interesses gerais da sociedade, mesmo quando eles não são. 

Da mesma forma que as leis de um país são feitas por uma determinada classe 

de pessoas, essas pessoas vão criar leis que defendem os seus interesses, e não 

aquilo que de fato é o melhor para a população. E muitas vezes nem é por maldade. 

A pessoa que faz uma lei que defende o próprio interesse de classe pode achar que 

está fazendo um bem para a população, mas não percebe que aquilo que ela está 

fazendo é o ponto de vista dela, e não o interesse da população como um todo. 

Isso acontece também na grade mídia, por exemplo, porque as histórias que são 

contadas, as narrativas, as notícias, tendem a refletir o interesse e o ponto de vista 

daqueles que estão escrevendo a notícia, e essas pessoas pertencem a uma deter-

minada classe e tem um determinado ponto de vista. Ou pode acontecer de a pessoa 

defender os interesses de uma classe que não é a dela. 

Aquele que detém o poder político também detém o poder espiritual, e isso sig-

nifica que todas as histórias e narrativas vão refletir o interesse dessas pessoas. E por 

isso Marx pode dizer que detém o poder político detém também o poder ideológico, 

pois aquele que domina as condições materiais é capaz de impor a sua própria narra-

tiva aos dominados, e consegue impor de maneira tão eficiente que essa narrativa 

muito facilmente se passa como verdadeira, e a maioria das pessoas compra essas 

narrativas como se fossem verdades. É preciso muito estudo para perceber que aquilo 

que se passa de maneira muito natural é na verdade a sedimentação de costumes, 

de discursos de poder, de metanarrativas que privilegiam certas pessoas, pois essas 
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pessoas têm as condições materiais de impor a sua visão de mundo para a classe 

dominada. E muitas vezes fazem sem perceber que aquilo que elas estão chamando 

de verdade não passa da sua própria opinião, e que isso não é o interesse da maioria 

das pessoas, mas somente o interesse daqueles que estão no poder. 

No entanto, a classe dominante também detém o poder do Estado, que é con-

cebido no marxismo tradicional como o aparelho repressor do Estado, e por isso é 

capaz de fazer valer os seus interesses pela força. A função principal do Estado na 

sociedade burguesa é a de garantir a propriedade privada, pois é ela quem garante a 

distribuição desigual de recursos, e é ela que garante que as classes dominantes te-

nham mais e as classes exploradas tenham muito menos, ou quase nada. No mar-

xismo tradicional é o Estado quem garante os interesses da classe dominante através 

da garantia da propriedade privada. 

A propriedade privada é garantida pela força. Por isso o Estado conta com poli-

ciais, juízes, prisões, pois caso alguém tente “roubar” alguma coisa, o aparelho re-

pressor do Estado é rapidamente acionado. O Estado também garante a propriedade 

privada no caso de ocupações, em que uma propriedade particular é invadida, o pro-

prietário das terras pode contar com a força do Estado para expulsar os invasores. 

Mas não só isso. Os aparelhos repressores do Estado também são acionados 

para evitar rebeliões, motins e manifestações de todos os tipos. O Estado também 

conta com o exército, que deveria servir para a segurança do país contra as invasões 

externas, mas que muitas vezes é usado contra a própria população, notadamente as 

populações mais marginalizadas e mais vulneráveis, e que muitas vezes se transfor-

mam em verdadeiros genocídios. 

 Por esse motivo, Marx afirma que o direito moderno é somente um aparelho 

repressivo de dominação criado para a manutenção do poder dos grupos dominantes. 

Segundo essa perspectiva, a única função do aparato jurídico é a manutenção da 

injustiça, impedindo que os pobres tomem pela força aquilo que lhes foi roubado pelo 

processo de espoliação no trabalho. Desde a época de Marx, somente os mais pobres 

estão sujeitos ao aparato jurídico, enquanto os mais ricos sempre conseguem escapar 

das punições e dos castigos. Como a lei é que diz o que é justo e o que é injusto, 

então se um ladrão roubar um celular isso é um roubo, mas se pelo processo de es-

poliação da mais valia o empresário rouba do funcionário o valor de um celular por 

mês, isso não é considerado roubo, pois a lei diz que isso é justo. Desta forma, são 
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as metanarrativas discursivas aquelas que determinam o que é justo e o que é injusto 

na sociedade, e essas narrativas são sempre dadas pelo grupo que está no poder. 

Muitas vezes essa sujeição é garantida por uma violência extrema, principalmente em 

países colonizados. 

 

1.2 - Os aparelhos Ideológicos de Estado 

 

No entanto, a maioria das pessoas nunca vai precisar da força repressiva do 

Estado, pois elas “andam sozinhas” pelo caminho certo, sem que o estado nunca pre-

cise se utilizar da força contra elas. Essas pessoas nunca vão roubar nada nem agir 

contra o sistema, em parte pelo medo da punição, e em parte porque elas acreditam 

mesmo naquilo. Isso se dá porque além de dos aparelhos repressores do Estado, que 

garantem a ordem pela violência, ainda existem os Aparelhos Ideológicos do Estado, 

que garantem a sujeição pela ideologia. 

Desta forma, o grande legado de Althusser foi falar não só nos Aparelhos Re-

pressivos do Estado, que já eram consagrados pela tradição marxista, mas falar dos 

Aparelhos Ideológicos do Estado, que funcionam pela ideologia. Os tradicionais apa-

relhos ideológicos do Estado citados por Althusser são a escola, as igrejas, as editoras, 

os jornais, a televisão, o cinema, a grande mídia, mas também os sindicatos e os 

partidos políticos podem ser considerados um aparelho ideológico do Estado, além 

daqueles aparelhos ideológicos novos que Althusser não teve a chance de conhecer, 

as redes sociais, as plataformas de streaming, os algoritmos, o big data e o aparelho 

ideológico pornográfico. 

A primeira observação a ser feita é a de que estes aparelhos ideológicos do 

Estado não são exatamente do Estado, mas estão aparelhados com ele. Desta forma, 

a maioria das escolas no Brasil são públicas e neste sentido pertencem ao Estado, 

mas algumas não são. Assim como os jornais e as revistas, a maioria está nas mãos 

de particulares, no entanto a grande maioria destes meios de comunicação está a 

serviço das classes dominantes. 

No entanto, o que se verifica é uma verdadeira luta ideológica dentro destes 

aparelhos ideológicos, e existem inclusive alguns que são contra a ideologia domi-

nante, como é o caso de algumas editoras, jornais, sindicatos e partidos políticos. No 



19 

entanto, estes têm um alcance muito curto se comparado aos outros aparelhos ideo-

lógicos, que tem um alcance nacional e alguns inclusive como as plataformas de stre-

aming e cinema que tem um alcance mundial. Desta forma, o cinema de Hollywood é 

capaz de influenciar os padrões de comportamento e as opiniões em escala mundial. 

É difícil imaginar qual foi o impacto do cinema estadunidense nos hábitos e costumes 

de uma maneira global, mas se pode supor que foi enorme 

No entanto, nesta luta entre os aparelhos ideológicos do Estado, a ideologia 

dominante está nas mãos da classe dominante. Isso porque os seus atores têm muito 

mais capacidade de influenciar pessoas e um alcance muito maior. E por isso os apa-

relhos ideológicos que não são dominantes tem muita dificuldade de lutar em pé de 

igualdade com recursos e alcance limitados. A ideologia dominante é aquela que se 

passa por “normal” ou “não ideológica”. 

Outra diferença importante é a de que só existe um aparelho repressor, que é 

o próprio Estado, e que, portanto, existe uma unidade em todos esses aparelhos que 

funcionam de forma conjunta, enquanto por outro lado existe uma pluralidade de apa-

relhos ideológicos, alguns deles com posições que diferem entre si. 

Outra questão importante é que os aparelhos ideológicos funcionam principal-

mente pela ideologia, enquanto os aparelhos repressivos funcionam principalmente 

pela força. Mas os aparelhos repressivos também funcionam pela ideologia, assim 

como os aparelhos ideológicos também funcionam pela repressão, apesar de ser em 

menor escala. 

 

[...] os Aparelhos Ideológicos de Estado funcionam maciça e 
predominantemente pela ideologia, mas também funcionam secunda-
riamente pela repressão, ainda que, no limite, mas somente no limite, 
esta seja muito atenuada e escondida, até mesmo simbólica. (Não há 
algo que se possa chamar de aparelho puramente ideológico.) Assim, 
as escolas e igrejas dispõem de métodos adequados de punição, ex-
pulsão, seleção, etc., para “disciplinar” não apenas seus pastores, mas 
também seus rebanhos. O mesmo se aplica à família... E o mesmo se 
aplica ao AIE cultural (censura, entre outras coisas) etc. (ALTHUSSER 
1996 P116) 

 

Segundo Althusser, o aparelho ideológico mais importante a partir da idade mo-

derna que substituiu a função da igreja é o Aparelho Ideológico escolar: 

 

É por isso que acreditamos ser lícito propor a seguinte tese, 
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com todos os riscos que ela comporta. Cremos que o Aparelho Ideo-
lógico de Estado que se instalou na posição dominante nas formações 
sociais capitalistas maduras, em decorrência de uma violenta luta po-
lítica e ideológica de classes contra o antigo Aparelho Ideológico de 
Estado dominante, foi o Aparelho Ideológico Escolar. (ALTHUSSER 
1996 P120) 

 
 

Alguém poderia acreditar que o aparelho ideológico mais importante da idade 

moderna é a democracia parlamentar representativa. No entanto, a história mundial 

já nos mostrou que o capitalismo e a classe dominante aceitam muito bem regimes 

despóticos e autoritários, sem que isso interfira no funcionamento e na ideologia bur-

guesa. Desta forma, se pode provar que não é essencial para o capitalismo um regime 

de liberdades individuais, como no caso das ditaduras latino-americanas. 

Durante a idade média, o Aparelho Ideológico que cumpria a função de educa-

ção e de moral era a igreja, mas depois de uma intensa luta ideológica o aparelho que 

foi colocado em seu lugar foi a escola. Neste caso ela assume uma pretensa neutra-

lidade justamente pelo fato de ser... laica. Durante a idade média, as pessoas que 

sabiam ler aprendiam com uma bíblia na mão. O ensino da escrita era inseparável 

dos textos clássicos e dos textos religiosos. Todo o movimento da escola moderna foi 

trocar estes ensinos com viés religioso pelas ciências. Desta forma, ao invés de as 

pessoas aprenderem grego, latim, Homero e Virgílio, elas começaram a aprender fí-

sica, química, biologia, e aos poucos o ensino religioso foi sendo expulso das escolas 

e delegado somente às igrejas. Se durante a idade média o par ideológico mais im-

portante era igreja-família, cada vez mais esse par passou a ser escola-família.  

[a escola] pega crianças de todas as classes desde a tenra 
idade escolar e, durante os anos em que a criança está mais “vulne-
rável", espremida entre o Aparelho de Estado familiar e o Aparelho de 
Estado escolar -, martela em sua cabeça, quer utilize métodos novos 
ou antigos, uma certa quantidade de “saberes" embrulhados pela ide-
ologia dominante (francês, aritmética, história natural, ciências, litera-
tura), ou simplesmente a ideologia dominante em estado puro (ética, 
orientação cívica, filosofia).(ALTHUSSER 1996 P121) 

 

Nenhuma pessoa é mais vulnerável a todos esses Aparelhos Ideológicos do 

que uma criança pequena, e por isso a escola tem uma função ideológica tão impor-

tante. Uma criança desta idade não tem a menor condição de separar o verdadeiro do 

falso, de fazer qualquer julgamento crítico ou de suspeitar de qualquer conhecimento, 

e por isso tudo que for dito a ela vai ser considerado uma verdade e vai formar a sua 
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psique pelo resto da sua vida. Ao ensinar para uma criança dessa idade valores como 

hierarquia, moral ou religião, ela vai levar esses valores para toda a vida, e isso vai ter 

um impacto na sua forma de ver o mundo. 

Além disso, a escola ainda é responsável por fazer a separação dos alunos 

entre aqueles que vão ser educados para obedecer e aqueles que serão ensinados 

para comandar. Isso tudo com uma aparência de imparcialidade e de meritocracia. 

 

Cada massa ejetada pelo caminho é provida, na prática, da ide-
ologia que se ajusta ao papel que lhe compete exercer na sociedade 
de classes: O papel dos explorados (com uma consciência “altamente 
desenvolvida", “profissional", “ética", “cívica", “nacional" e “apolítica"); 
o papel dos agentes da exploração (capacidade de dar ordens aos 
trabalhadores e falar com eles: as “relações humanas”); dos agentes 
de repressão (capacidade de dar ordens e impor obediência “sem dis-
cussão”, ou a capacidade de manipular a retórica demagógica do líder 
político); ou dos profissionais da ideologia (capacidade de tratar as 
consciências com respeito - isto é, com desdém, a chantagem e a de-
magogia - que elas merecem, adaptado às inflexões da Moral, da Vir-
tude ou da Transcendência”, da Nação, do Papel Mundial da França 
etc.) (ALTHUSSER 1996 P122) 

 
 

É claro que as escolas na França há cinquenta anos atrás eram bem diferentes 

do aparelho Ideológico Escolar do Brasil contemporâneo, no entanto se pode notar 

que a função principal é a mesma, e que os métodos de seleção e de estratificação 

são os mesmos. No Brasil, existe uma escola pública que tem a função de formar as 

pessoas de uma classe mais baixa, com uma ideologia específica e com modos de 

sujeição específicos, enquanto as classes mais abastadas colocam seus filhos em 

escolas particulares que tem uma formação completamente diferente das escolas pú-

blicas. E este ensino é diferente porque essas pessoas vão desempenhar papéis di-

ferentes na sociedade. Enquanto os alunos de escola pública estão condenados a 

trabalhos de menor remuneração e de menor prestígio, os filhos as classes mais abas-

tadas vão ocupar posições de liderança, de gerência, donos de pequenas empresas 

ou em cargos no departamento de “relações humanas”. É bem evidente também que 

todas essas discussões são atravessadas pela questão racial no Brasil, que longe de 

ser algo de periférico, tem uma importância central para discutir qualquer coisa no 

Brasil. 

O mais cruel é que esses aparelhos ideológicos são tão convincentes e tão po-

derosos que uma pessoa que estudou em escola pública acha que estudou menos, 
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que não se esforçou tanto e que por isso não merece ocupar os cargos de prestígio e 

de reconhecimento que lhes foram subtraídos. Mas Althusser não culpa os professo-

res, que “em condições sumamente adversas, tentam voltar as poucas armas que 

conseguem encontrar, na história e no saber que “ensinam”, contra a ideologia, o sis-

tema e a prática em que estão aprisionados. Eles são uma espécie de heróis” (AL-

THUSSER 2013 P123). Pois é muito difícil lutar contra a ideologia dominante, ela está 

no ar que respiramos, entra pelos nossos poros e aprisiona a nossa alma. As discus-

sões sobre o estruturalismo mostram que a ideologia cria o próprio sujeito que visa 

controlar, e por isso escapar da ideologia é quase impossível. 

Depois da escola, outro Aparelho Ideológico de Estado importante para Althus-

ser é o cinema. O cinema Estadunidense é tão forte que ele ultrapassa as barreiras 

nacionais e expande a sua influência por todo o mundo. E neste caso se trata de um 

Aparelho Ideológico de Estado que tem uma função transnacional e imperialista. Em 

pouco mais de cem anos de existência, o cinema se mostrou uma ferramenta pode-

rosa dos Estados Unidos para colonizar corações e mentes ao redor do mundo. Exis-

tem iniciativas de outros países, como é o caso da Nouvelle Vague francesa, ou o 

caso do cinema indiano de Bollywood, que podem ser consideradas reações ao ci-

nema estadunidense. 

O cinema constrói subjetividades, constrói pontos de vista. Como é o caso dos 

filmes de ação em que muitas vezes o vilão é o russo comunista, ou os chineses, ou 

os árabes. Filmes como o de Indiana Jones colocam o colonizador branco que rouba 

tesouros de outras culturas, e que coloca o branco colonizador frente às culturas pri-

mitivas exóticas, tais como as tribos indígenas da América do sul. 

Por muito tempo o personagem principal dos filmes de Hollywood sempre foi o 

homem branco europeu, que expulsa os alienígenas (estrangeiros) e salva o mundo. 

Hoje isto está começando a mudar, cada vez mais se vê personagens principais que 

são mulheres ou que não são estritamente brancos. No entanto, a discussão aqui é o 

efeito de longo prazo que isso tem na subjetividade das pessoas, ao se depararem 

sempre com esse mesmo tipo de história, sempre os mesmos padrões de comporta-

mento que são repetidos até a exaustão e se tornarem naturalizados. 

O espectador do filme se identifica com o protagonista, e através de um pro-

cesso de identificação especular se coloca no lugar dele, e durante aquelas duas ho-

ras em que dura o filme, o espectador pode ser outra pessoa, pois a tela do cinema 
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funciona como um espelho, e o espectador passa a ser o protagonista do filme. Essa 

identificação especular violenta é que permite que o cinema funcione como um Apa-

relho Ideológico tão poderoso. 

Esses filmes sempre têm uma estrutura maniqueísta do bem contra o mal, em 

que o bom é inequivocamente bom e o mal é inequivocamente mal. E mesmo os filmes 

de anti-herói só fogem dessa estrutura para de alguma forma repeti-la. O resultado 

disso é um tipo de pensamento em que existem pessoas que são boas e que fazem 

as coisas certo, e as pessoas que não fazem as coisas da mesma maneira são as 

pessoas más. E esse maniqueísmo retratado no cinema passa a fazer parte da con-

cepção de mundo das pessoas, que começam a acreditar que existe o lado do bem e 

o lado do mal. 

O cinema funciona como uma verdadeira máquina ideológica, com a capacidade 

de formar valores morais ao redor do mundo, definir padrões de comportamento, de-

finir quais são as formas de vida que são consideradas certas e erradas, quais são as 

formas de afetividade. Por isso, não se deve menosprezar a sua importância para 

formar visões de mundo, comportamentos morais, formas de afetividade e tantas ou-

tras coisas que nós nem podemos imaginar. 

Depois da escola e do cinema, é possível também pensar a televisão como um 

aparelho ideológico, talvez um dos mais importantes do século XX. Até hoje continua 

sendo um aparelho ideológico importante, apesar de perder cada vez mais espaço 

para as mídias digitais como as plataformas de Streaming.  

Seria desnecessário argumentar o papel da novela na formação das nossas 

subjetividades e das de outros milhões de brasileiros, que tem o seu comportamento 

alterado por aquilo que se passa na televisão. Ao colocar a mulher negra como em-

pregada e o homem branco como patrão, ela não está só reproduzindo os padrões de 

comportamento, mas ela também está fortalecendo, legitimando e naturalizando um 

tipo de conduta que passa a ser considerado o “normal” ou o “correto”, e assim forta-

lecendo uma posição de que aquilo sempre foi assim e sempre será. 

É verdade que nem sempre todos os aparelhos ideológicos funcionam em unís-

sono, e muitas emissoras podem ter posições políticas e ideológicas diferentes entre 

si, mas todas elas funcionam em harmonia para fortalecer a posição da classe domi-

nante. 

Os programas policiais que passam na televisão durante a tarde fortalecem uma 
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ideia de que o bandido não tem salvação, que uma vez que aquela pessoa entra para 

o mundo do crime ela precisa passar o resto da vida na cadeia, a que também não 

pode sair nos feriados que vai cometer algum crime, e que aqueles presidiários que 

são beneficiados com redução de pena alguma hora vão voltar para a cadeia. Enfim, 

esses programas reforçam uma posição que pode até ser verdadeira em alguns casos, 

mas que é só um ponto de vista, mas como é repetido até a exaustão aquilo acaba 

por ser naturalizado. 

O que faz da televisão um aparelho ideológico tão poderoso é o seu alcance. 

Os livros de filosofia podem ter uma argumentação muito mais sofisticada, mas o al-

cance que eles têm não se compara com o das novelas ou dos telejornais. 

Outro grande problema dessas grandes emissoras é a sua estrutura hierárquica, 

porque quem manda em última instância é o dono. Desta forma, se o dono da emis-

sora se alia a um partido político, ele pode forçar todos os seus funcionários a adotar 

a mesma posição ideológica que a sua, e quem não aceitar é demitido. E como todas 

as pessoas têm medo de perder o emprego, elas preferem obedecer, mesmo não 

concordando com essa situação. Desta forma, se o dono de uma emissora tem uma 

certa preferência política, ele pode fazer propaganda negativa do candidato da oposi-

ção até despertar um verdadeiro ódio na população por aquele partido político ou can-

didato. Nunca se deve subestimar o poder de um aparelho ideológico para colonizar 

os corações e mentes da população, de despertar o amor ou o ódio irracionais, ou de 

implantar uma certa visão de mundo ou um comportamento. 

É verdade que a escola conta com um tempo obrigatório muito alto entre as 

crianças na sua idade mais vulnerável, mas a televisão tem um efeito perene durante 

a vida do sujeito, pois ele só vai para a escola enquanto é menor de idade, mas a 

televisão ele assiste pelo resto da vida. Além disso, o apresentador da televisão conta 

com uma retórica muito mais poderosa e um carisma muito maior do que o professor 

de história, e por isso conta com muito mais poder de convencimento. 

Outro grande aparelho ideológico depois na concepção de Althusser é a família. 

Ela pode ser considerada um aparelho ideológico porque nela acontece a reprodução 

das condições sociais de dominação. É na família que a criança aprende as normas 

de etiqueta, os costumes sociais, as normas de hierarquia, enfim é dentro da família 

que a criança aprende a naturalização das formas de hierarquia e de poder. A família 

funciona como um microcosmo da sociedade, pois ela reproduz de maneira celular 
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aquelas formas de hierarquia, disciplina e exploração que são típicas dos governos 

ou das empresas. 

Normalmente as famílias têm um patriarca, que é a pessoa que tem maiores 

condições financeiras, e que normalmente é um homem, se bem que em muitas famí-

lias é a mulher quem é a patriarca da família. É na família que a criança aprende a 

obedecer a lei, e a criar rotina. 

Segundo Althusser, a família sempre teve uma função de aparelho ideológico 

muito importante. Durante a Idade Média, o par ideológico mais importante era igreja-

família, e durante a idade moderna passou a ser o par escola-família. O estruturalismo 

marxista de Althusser funciona do ponto de vista da reprodução das relações de pro-

dução, e desse ponto de vista é na família que se dá a reprodução das relações de 

produção, e por consequência a reprodução das relações de exploração. “1. Todos os 

Aparelhos Ideológicos de Estado, sejam quais forem, contribuem para um mesmo re-

sultado: a reprodução das relações de produção, isto é, das relações capitalistas de 

exploração” (ALTHUSSER 1996 P121) 

A família funciona para a reprodução das relações de produção de duas ma-

neiras: A primeira é uma condição material, pois são delas que nascem novos sujeitos 

que vão repor as forças de trabalho quando os seus pais ou avós ficarem muito velhos 

para trabalhar. A segunda maneira é a reprodução da ideologia. Normalmente não se 

leva tão a sério o papel da família na formação da subjetividade de uma pessoa, mas 

um olhar atento nos faz perceber que ela é a mais importante. 

Se uma criança tem um pai e uma mãe que gostam muito de futebol e são os 

dois corintianos, provavelmente essa criança vai gostar também de futebol e também 

vai ser corintiana. O mesmo vale para a religião. Se essa pessoa tiver pais religiosos 

e que vão à igreja ela tem uma possibilidade muito maior de ser religiosa e ir à igreja. 

E o mesmo raciocínio vale para muitas outras coisas da nossa vida, que tipo de co-

mida nós gostamos, se interessar por política, se interessar por música, por arte ou 

por engenharia mecatrônica, sempre a referência maior que a pessoa tem são os pais, 

e mesmo que na adolescência essa pessoa se afaste da concepção dos pais para 

construir a sua própria identidade, é uma personalidade em contraposição à dois pais, 

e por isso os toma como referência. 

Depois de falar do cinema, da televisão, da família e da escola, é possível tam-

bém pensar a igreja como um Aparelho Ideológico de Estado. É verdade que a religião 
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já desempenhou um papel ideológico mais importante, mas ainda hoje ela tem uma 

função capital na formação das subjetividades e nas formas de controle social. Du-

rante a Idade Média, ela também era responsável pelo sistema educacional, e as pes-

soas aprendiam a ler e a escrever com uma bíblia na mão. Foi só depois de uma longa 

e intensa luta ideológica é que a burguesia conseguiu destronar a Igreja do seu papel 

ideológico central e colocar a escola no lugar, que passou a não ensinar mais religião 

e os textos clássicos, mas sim as chamadas ciências. 

É verdade que Lutero era uma pessoa preocupada com a corrupção dentro da 

igreja católica, e a sua luta foi contra a cobiça e a ganância dos padres de sua época. 

Mas a sua luta só ganhou força porque dialogava com certos interesses e desejos de 

certa classe social que estava insatisfeita com a forma que a igreja católica conduzia 

as coisas. O mesmo se deu com as ideias de Calvino. A sua interpretação da bíblia 

de que fé sem obras é nada, e que portanto não basta ter fé, mas é preciso trabalho 

duro e abdicação, a sua ideia de que a riqueza era um sinal de Deus de que a pessoa 

estava no caminho certo, essas ideias agradavam muito a uma certa parcela da po-

pulação que trabalhava muito, vivia uma vida de privação e economizava muito, e que 

portanto via a sua própria riqueza como mérito, e não como algo digno de desonra, 

como pregava a igreja católica, que prega que “é mais fácil um camelo passar pelo 

buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus.” 

Essa parcela da população ansiava por uma religião que que não condenasse 

o trabalho e a riqueza como algo pecaminoso ou algo inferior, mas que considerasse 

essas características como qualidades, como sinais de que a pessoa foi escolhida por 

Deus. Mesmo que para isso Calvino tivesse que ignorar muitas frases marcantes de 

Jesus Cristo, como quando ele falou que “bem-aventurados sejam os pobres, pois a 

eles pertence o reino dos céus”. 

Mesmo Henrique VIII, o fundador da Igreja Anglicana, se o seu principal motivo 

para romper com a Igreja Católica foi o divórcio, certamente outro motivo importante 

foi a diminuição do poder da igreja católica dentro da Inglaterra, e a junção da política 

com a religião deu ao rei um poder ainda maior. As missões jesuítas nas Américas 

também podem ser consideradas uma tentativa de retomada de poder político que a 

Igreja Católica tinha perdido com as reformas. Por isso se pode dizer que todo o mo-

vimento de reformas e contrarreformas que aconteceu na Europa foi uma disputa po-

litica e ideológica em torno do poder da Igreja. 



27 

Muitas vezes, a religião também funciona como um poder de legitimação das 

opressões e das injustiças, basta lembrar que o imenso império de tráficos de pessoas 

escravizadas que a Europa se transformou durante a Idade Moderna tinha o aval e a 

benção da Igreja Católica, que afirmava que os negros não eram seres humanos, que 

eram inferiores, e que nas vidas passadas tinham sido pecadores e que portanto ti-

nham retornado a esse mundo com o signo da pele negra, para que ficasse marcado 

em sua pele os pecados cometidos, e que por isso seria justo “adestrá-los”, ou “en-

siná-los”, e dessa forma legitimando moralmente a crueldade que lhes foi infringida 

durante séculos. 

O poder e influência do Aparelho Ideológico Religioso não pode ser subesti-

mado. Mesmo hoje em dia a Igreja Católica tem um poder considerável, e também é 

dona de diversas empresas ao redor do mundo. Outro exemplo diverso é o do Estado 

Islâmico, que tem uma configuração específica entre Estado e religião. 

Outro exemplo mais próximo do nosso dia a dia são as Igrejas Evangélicas, 

que inclusive estão aparelhadas com o Estado Brasileiro, contando com uma bancada 

no congresso para garantir os seus interesses. Essas igrejas evangélicas contam in-

clusive com emissoras de televisão para garantir a difusão das suas ideias e dos seus 

pontos de vista. 

Essas igrejas evangélicas são controladas por pouquíssimas pessoas, que são 

donas de muitas igrejas pelo país. Essa concentração de poder e de riqueza nas mãos 

de poucas pessoas faz com que elas se associem ao Estado, ou na forma de parla-

mentares, ou na forma de programas de televisão, e esse aparelhamento com o Es-

tado faz com que essas pessoas consigam garantir os seus interesses, como por 

exemplo a isenção de imposto para os estabelecimentos religiosos. 

Por este motivo se pode falar por exemplo de uma bancada evangélica como 

um todo organizado, pois como são poucas pessoas que detém o poder elas podem 

se aliar ao governo ou a um partido político para fazer valer os seus interesses. E de 

maneira inversa, se o governo precisa de apoio dessa determinada parcela da popu-

lação, ele pode contar com esses líderes religiosos para fazer propaganda positiva do 

seu governo nas suas igrejas, seus congressistas e canais de televisão. Por este mo-

tivo, a igreja evangélica no Brasil funciona como um verdadeiro Aparelho Ideológico 

de Estado, por que ela funciona como um todo coeso e organizado que é controlado 
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por pouquíssimas pessoas que conseguem valer os seus interesses através de diver-

sos meios de difusão de informação. 

Outro Aparelho Ideológico importante segundo o livro de Althusser Ideologia e 

Aparelhos Ideológicos do Estado são os sindicatos. Este exemplo é importante para 

mostrar que nem todos os Aparelhos Ideológicos estão nas mãos das classes domi-

nantes. Existem alguns que defendem diretamente os interesses da classe trabalha-

dora. Por este motivo, se pode dizer que existe uma luta dentro dos aparelhos ideoló-

gicos, e essa luta acontece pelo controle do Estado, pois aquele que controla o Estado 

é capaz de impor os seus interesses aos demais através da força. Toda a teoria de 

Marx visava tomar o controle do Aparelho Repressor do Estado, e assim implantar a 

ditadura do proletariado através da força. 

Desta forma, o que se observa é uma luta entre os aparelhos ideológicos do 

Estado pelo controle do Estado, e toda a Idade Moderna pode ser caracterizada por 

uma luta ideológica da burguesia através de panfletos, ideias e publicações pelo con-

trole do poder do Estado. No entanto, essa luta nunca será justa, pois mesmo que 

existam alguns Aparelhos Ideológicos que não estejam nas mãos da classe dominante, 

o seu poder e alcance não se compara com o poder dos aparelhos que estão nas 

mãos da burguesia. 

Além disso, a classe dominante se utiliza de meios e de artifícios para limitar o 

poder dos sindicatos. Recentemente, o governo acabou com o repasse obrigatório de 

uma parcela do salário dos trabalhadores para o sindicato, e o resultado disso foi um 

tremendo golpe financeiro para estas instituições. Além disso, todo o sindicato precisa 

estar obrigatoriamente associado ao Estado, isso significa que uma pessoa não pode 

simplesmente abrir um sindicato, porque isso é ilegal. A crescente absorção desses 

sindicatos pela máquina estatal faz com que na prática eles se tornem cada vez me-

nos atuantes e independentes, e essa perda de autonomia faz o seu potencial revolu-

cionário ficar cada vez mais limitado. Desta forma, os sindicatos se tornam cada vez 

mais distantes da classe trabalhadora na medida em que são fagocitados pela má-

quina burocrática. 

Se durante a época de Marx os sindicatos tinham um poder e uma influência 

consideráveis, cada dia que passa o trabalhador está mais distante do seu sindicato, 

e que foi uma conquista importante, mas que agora cada dia mais se transforma so-

mente em um desconto na folha de pagamento do trabalhador, e agora esse desconto 
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nem existe mais. As pessoas ainda podem contar com o sindicato caso tenham al-

guma dúvida sobre a legislação trabalhista, caso precisem de algum conselho caso 

tenham algum problema com os seus empregadores, e ainda contam com o sindicato 

para lutar por um aumento de salário acima da inflação, mas na prática o seu poder é 

cada dia mais reduzido. 

O poder do sindicato também depende do tipo de trabalho e do número de 

pessoas envolvidas, e por isso o sindicato dos médicos, dos advogados ou dos enge-

nheiros é muito mais organizado que o dos vendedores de varejo. Enquanto o sindi-

cato dos engenheiros e arquitetos é unido, coeso e consegue conquistas importantes, 

o sindicato dos operadores de telemarketing quase não tem poder nenhum. 

A questão dos sindicatos mostra que existe uma tendência de esses Aparelhos 

Ideológicos da esquerda serem absorvidos pela ideologia dominante através de buro-

cratizações ou legislações até que a sua potência revolucionária seja reduzida ao mí-

nimo.  

Depois do sindicato, Althusser também fala do Aparelho Ideológico Cultural, 

que engloba a literatura, as artes, os esportes etc. Ele não se confunde com o aparelho 

Ideológico da Informação, que engloba a imprensa, o rádio, a televisão etc. O Aparelho 

Ideológico Cultural vai desde manifestações “inocentes” ou “isentas” tal qual uma par-

tida de futebol, até as manifestações de cultura erudita como uma peça de Brecht ou 

os livros de filosofia. 

No entanto, essas manifestações culturais “inocentes” como uma partida de 

futebol também estão carregadas de ideologia, de hierarquias e subjetivações por to-

dos os lados. 

Assim como o futebol, a música também pode ser considerada um Aparelho 

Ideológico de Estado, e ela também serve para construir subjetividades. Se a família 

de um sujeito é corintiana, muito provavelmente ele também vai ser corintiano. Assim 

como se a família dele ouvir rock, provavelmente essa criança também vai ouvir rock. 

Mas quando essa pessoa que ouve rock encontrar uma pessoa que ouve música ser-

taneja, ela vai construir a sua personalidade em oposição à outra. E neste momento 

começa o erro de muitos adolescentes e também de muitas pessoas adultas: a de 

achar que rock é uma manifestação cultural superior, que é mais refinada e mais inte-

ligente, e que as pessoas que ouvem música sertaneja não merecem o seu respeito 
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por não saberem o que estão fazendo. O mesmo acontece com são paulinos e corin-

tianos, e com todas as outras estratificações ideológicas. Isso porque o sujeito tam-

bém constrói a sua identidade em oposição ao outro, em relação à aquilo que ele não 

é. E assim se forma a rivalidade dessas identidades conflitantes, que tendem a entrar 

mais em conflito o quanto mais se assemelham umas em relação às outras, de acordo 

com a síndrome das pequenas diferenças de Freud.  

 

Na verdade, Fredric Jameson sugeriu que o gesto fundamental 
de toda ideologia é exatamente tal oposição binária rígida entre o eu 
ou o familiar, que é valorizado positivamente, e o não eu ou o alheio, 
que é empurrado para além das fronteiras da subjetividade. O código 
ético de bem x mal, assim considera Jameson, é então o modelo mais 
exemplar deste princípio. (EAGLETON 2019 P203) 

 
 

E é por isso que o católico não vai brigar com o budista, que tem uma posição 

completamente diferente da dele, mas ele vai brigar com o protestante, que tem ca-

racterísticas muito parecidas. Essa rivalidade se repete em diversas áreas, como de 

nacionalidade, futebol, religião, e é uma característica constitutiva da construção das 

personalidades, das subjetividades e das identidades, pois o sujeito não é só definido 

por aquilo que ele é, mas também em relação a aquilo que ele não é. 

No entanto, é preciso tomar muito cuidado com essas formas de afetividade 

que funcionam por identificações em massa, isso porque muito frequentemente esses 

afetos se transformam em violência, guerras, brigas de torcida, por que esse tipo de 

afeto gera amor entre os integrantes do mesmo grupo mas gera uma violência e uma 

revolta irracionais com relação às pessoas que não fazem parte do mesmo grupo. 

Este tipo de identificação em massa das torcidas de futebol, dos estilos musi-

cais e dos líderes autoritários foi estudado por Freud em seu livro A psicologia das 

massas e análise do Eu (FREUD, 2019), onde ele mostra que a identificação é o afeto 

mais básico do ser humano, e que, portanto, todas as nossas identidades estão ba-

seadas em formas de afetividade, que se realizam em formas de identificação, proje-

ção e transferência. Todos esses processos são muito parecidos do ponto de vista da 

identificação especular. A identificação em massa que acontece em uma partida de 

futebol é parecida com aquele que assiste um filme e se identifica com o protagonista, 

é o mesmo daquele que joga videogame e se coloca no lugar do personagem principal, 

a ponto de dizer “eu matei o monstro”, “eu atirei no inimigo”. É possível dizer que 
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Althusser inaugurou a ciência da subjetividade, pois ao analisar esses aparelhos ide-

ológicos ele formulou uma teoria de como a subjetividade se constitui. 

 

1.3 - O Narcisismo das Pequenas diferenças e a psicologia das massas 

 

Althusser era amigo pessoal de Lacan e conhecia bem as teorias freudianas. 

Por este motivo seus textos possuem uma inflexão psicanalítica. A tentativa de juntar 

Freud e Marx não é nova e as suas primeiras tentativas remontam aos primeiros au-

tores da teoria crítica como Adorno. Sobre o narcisismo das pequenas diferenças, a 

passagem mais famosa de Freud se encontra na Psicologia das Massas e análise do 

Eu: 

 
Conforme o testemunho da psicanálise, quase toda relação 

sentimental íntima e prolongada entre duas pessoas — matrimônio, 
amizade, o vínculo entre pais e filhos — contém um sedimento de afe-
tos de aversão e hostilidade, que apenas devido à repressão não é 
percebido. Isso é mais transparente nas querelas entre sócios de uma 
firma, por exemplo, ou nas queixas de um subordinado contra o seu 
superior. O mesmo ocorre quando as pessoas se juntam em unidades 
maiores. Toda vez que duas famílias se unem por casamento, cada 
uma delas se acha melhor ou mais nobre que a outra. Havendo duas 
cidades vizinhas, cada uma se torna a maldosa concorrente da outra; 
cada pequenino cantão olha com desdém para o outro. Etnias bas-
tante aparentadas se repelem, o alemão do sul não tolera o alemão do 
norte, o inglês diz cobras e lagartos do escocês, o espanhol despreza 
o português. Já não nos surpreende que diferenças maiores resultem 
numa aversão difícil de superar, como a do gaulês pelo germano, do 
ariano pelo semita, do branco pelo homem de cor. (Freud 2011 p32) 

 
 

Quanto mais assemelhadas são essas identidades, mais aguçado é esse sin-

toma do narcisismo das pequenas diferenças. Este é um sentimento que se repete 

em todos os níveis, entre paulistas e cariocas, entre brasileiros e argentinos, punks e 

metaleiros, católicos e protestantes. É difícil dizer exatamente o porquê isto acontece, 

mas se supõe que a formação da identidade passa necessariamente por aquilo que a 

pessoa não é. No texto Para Além do Princípio do Prazer Freud coloca essa agressi-

vidade do narcisismo das pequenas diferenças associado à pulsão de morte, que seria 

um instinto agressivo que todos nós carregamos conosco, que está associado à uma 

tendência natural do ser humano para retornar ao estado inorgânico. 
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Freud fala desse narcisismo das pequenas diferenças principalmente associ-

ado às religiões, “No fundo, toda religião é uma religião de amor para aqueles que a 

abraçam, e tende à crueldade e à intolerância para com os não seguidores.” (Freud 

2011 p30). Todas as religiões pregam o amor incondicional, mas somente para aque-

les que participam dela. Desta forma, aqueles que acreditam em Jesus são irmãos em 

Cristo, mas aqueles que não acreditam precisam ser convertidos ou exterminados. 

Talvez este seja um sintoma proveniente do nosso instinto gregário, ou instinto 

de rebanho, pois quando o ser humano vivia em tribos, ele se identificava com aqueles 

que eram da mesma tribo, mas considerava como seus inimigos aqueles que viviam 

em tribos diferentes. 

Freud fala também das tribos canibais latino-americanas, que devoravam os 

seus inimigos de guerra: “É sabido que o canibal permanece neste ponto; tem uma 

afeição devoradora por seus inimigos, e não devora aqueles de quem não pode gostar 

de algum modo” (Freud 2019 p35). Deste modo talvez o ritual de identificação por 

essas tribos canibais passasse por esta ideia de “devorar os seus inimigos para ad-

quirir a sua força”. 

Quando os índios tupinambás capturaram Hans Staden, um aventureiro alemão 

que viajou para o Brasil no século XVI, ficou claro que a intenção deles era devorá-lo. 

Todo o movimento modernista antropofágico brasileiro se baseia nesta ideia de devo-

rar os inimigos para absorver a sua força. Por este motivo só eram devorados os índios 

corajosos, que tinham mostrado valor em batalha, para que a sua força seja incorpo-

rada pelo inimigo. Neste sentido, eles só comiam aqueles que eles admiravam, e tal-

vez tenha sido por isso que eles não devoraram Hans Staden e o deixaram escapar. 

Mbembe relata o mesmo ritual antropofágico em algumas tribos africanas no 

seu livro Crítica da Razão Negra. E a análise dele vai no mesmo sentido: aquele que 

devora o seu inimigo deseja absorver a sua força e os seus poderes, e por isso eles 

só devoravam os guerreiros mais fortes e dignos de honra. 

Freud fala em seu livro que essas massas podem ser de diversos tipos. Podem 

ser desde a Igreja e o Exército, quanto massas espontâneas como as que se formam 

nos estádios de futebol e nas manifestações políticas. O que liga essas pessoas é 

sempre uma ligação afetiva que se forma entre os integrantes da massa. Segundo 

Freud: “Ouvimos que a identificação é a mais antiga e original forma de ligação afetiva”. 

De fato, se “libido” vem da palavra Liebe, que significa amor, então toda a energia 
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libidinal é uma energia afetiva, que tem a ver como os seres humanos se relacionam 

afetivamente uns em relação aos outros. Neste sentido, a psicanálise é uma ciência 

dos afetos, e as histéricas investigadas por Freud não conseguiam mexer o braço ou 

a perna não por problemas neurológicos, mas sim por problemas emocionais e de 

ordem afetiva, que provinha do fato de elas não saberem se relacionar com os próprios 

sentimentos e por isso eles acabavam se exteriorizando na forma de sintoma. “Libido 

é uma expressão proveniente da teoria da afetividade. Assim denominamos a energia, 

tomada como grandeza quantitativa - embora atualmente não mensurável -, desses 

instintos relacionados com tudo aquilo que pode ser abrangido pela palavra amor” 

(FREUD 2011 p23) 

O ser humano é um animal que precisa não só de água, comida e abrigo, mas 

ele também é um animal social que precisa se relacionar afetivamente com os seus 

semelhantes. Ele precisa do outro para realizar as suas projeções, identificações, 

transferências. Aquele que vive em um narcisismo solitário corre o risco de adoecer 

psiquicamente. Por isso o ser humano para ter uma vida psíquica saudável precisa se 

relacionar afetivamente com os seus semelhantes. 

Talvez muitas das respostas que nós procuramos no campo da razão devam 

ser procuradas no campo dos afetos. Isso porque esse sujeito que participa de uma 

massa parece abrir mão da própria racionalidade quando faz parte dessa massa. 

Quando Freud escreveu este livro Psicologia das Massas e Análise do Eu ele 

estava preocupado com a ascensão do nazismo e do comunismo. Estranhamente, o 

livro parece extremamente atual e dialogar perfeitamente com o nosso tempo. Talvez 

seja possível pensar assim como Hegel que a história se repete. Este livro passou 

muito tempo esquecido pela crítica, mas agora ele parece assumir uma atualidade 

impressionante. No entanto, Lacan disse mais de uma vez que este livro não é sobre 

a psicologia das massas, mas é um livro sobre o fenômeno da identificação. 

O sujeito que se encontra em uma massa apresenta uma diminuição da capa-

cidade cognitiva e um aumento da afetividade. Essa afetividade chega a tal ponto de 

tomar conta dele, que é arrebatado por este sentimento e se entrega completamente. 

 
Pode-se dizer, segundo McDougall, que dificilmente os afetos 

dos homens se elevam, em outras condições, à altura que atingem 
numa massa, e é mesmo uma sensação prazerosa, para seus mem-
bros, entregar-se tão abertamente às suas paixões e fundir-se na 
massa, perdendo o sentimento da delimitação individual. O fato de os 
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indivíduos serem “arrastados” dessa forma é explicado, por McDougall, 
a partir do que chama de “principle of direct induction of emotion by 
way of the primitive sympathetic response” [princípio de indução direta 
da emoção por meio da resposta simpática primitiva], ou seja, pelo 
nosso já conhecido contágio de sentimentos. É fato que os sinais per-
cebidos de um estado afetivo são apropriados para despertar automa-
ticamente o mesmo afeto naquele que percebe. Esta coação automá-
tica torna-se tanto mais forte quanto maior for o número de pessoas 
em que pode ser notado simultaneamente o mesmo afeto. Então a 
crítica do indivíduo silencia e ele se deixa levar por esse afeto. Mas 
nisso ele aumenta a excitação dos outros que agiram sobre ele, e as-
sim a carga afetiva dos indivíduos se eleva por indução recíproca. In-
confundivelmente, é algo como uma coerção que aí atua, obrigando a 
fazer como os outros, a permanecer de acordo com a maioria. Os im-
pulsos emotivos mais simples e grosseiros têm maior perspectiva de 
alastrar-se desse modo numa massa (FREUD 2019 p18) 

 
Este mecanismo de contágio de sentimento das massas funciona com um misto 

de hipnose, mimetismo e sugestão. Neste caso, estes três processos parecem funci-

onar conjuntamente e ao mesmo tempo. Freud estudava a hipnose, e se perguntava 

por que algumas pessoas são mais suscetíveis e outras pessoas parecem que não 

são afetadas. No estado hipnótico, o hipnotizado parece muito mais suscetível ao es-

tado de sugestão. 

Sugestão é o processo em que a pessoa se torna suscetível à aquilo que lhe é 

falado de uma maneira mais ou menos inconsciente. É possível dizer que a propa-

ganda funciona por sugestão. Se a televisão repete incessantemente para comprar 

certo produto, a pessoa vai acabar comprando. Ou talvez, quando ela for ao super-

mercado, quando ela tiver que escolher entre duas marcas de sabão em pó, talvez ela 

escolha a marca que é mais conhecida, que foi justamente aquela que fez propaganda 

na televisão. A sugestão pode ocorrer em diferentes níveis. Se uma pessoa tem um 

grupo de amigos, e esses amigos só usam All Star, é provável que a pessoa comece 

a usar All Star também. E neste sentido a sugestão é semelhante ao comportamento 

mimético, pois se uma pessoa estiver na rua e todas as outras pessoas começarem a 

correr em desespero, provavelmente essa pessoa vai correr também mesmo sem sa-

ber o que está acontecendo. 

A sugestão pode ocorrer em diferentes níveis. Uma pessoa que é fumante e vê 

um filme em que alguém está fumando vai sentir vontade de fumar também. Da 

mesma forma que se a pessoa está em um ambiente alegre talvez ela fique feliz tam-

bém, ou se ela está em um ambiente mais sério talvez ela fique mais séria também. 

Tanto a televisão quanto a nova geração de aparelhos ideológicos induzem o 
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sujeito à um estado hipnótico para que ele fique mais suscetível à sugestão. Normal-

mente esta técnica é utilizada para vender produtos, mas cada vez mais se utilizam 

essas novas técnicas para influenciar o cenário político, e o resultado disso é que um 

abalo forte nas democracias mundo afora. 

Freud atribui essa elevação de sentimentos em uma massa a um certo “instinto 

gregário”, ou instinto de rebanho. Comparar pessoas a ovelhas é uma referência à 

frase bíblica: “o senhor é meu pastor e nada me faltará”. De fato, cada pessoa se 

sente mais segura se anda com os outros, e o ser humano tem uma tendência natural 

à andar em grupos. “A massa é um rebanho dócil, que não pode jamais viver sem um 

senhor. Ela tem tamanha sede de obediência, que instintivamente se submete a qual-

quer um que se apresente como seu senhor” (FREUD 2019 p15) 

Freud relaciona o instinto gregário do ser humano com o seu potencial mimético 

e com a sugestão. É como se esses três fatores trabalhassem conjuntamente para 

produzir os efeitos que são observados em uma massa. O contágio de sentimentos 

dentro de uma massa se dá tanto por mimetismo quanto por sugestão, e explica par-

cialmente como funciona o instinto gregário do ser humano. Neste sentido, Freud 

afirma que a sugestionabilidade é resultado do instinto gregário. 

Mas é possível considerar que uma sala de aula também é uma massa em 

alguns sentidos, e, portanto, é de se esperar que todos esses processos aconteçam 

em uma sala de aula, e também uma empresa ou uma família podem ser consideradas 

massas mas de tamanho reduzido, mas é de se esperar que os mesmos processos 

ocorram, e se não são mobilizados tantos sentimentos, a sua duração mais do que 

compensa a sua artificialidade. E neste sentido seria possível fazer um paralelo entre 

a psicologia das massas e a psicologia individual. É como se o enamoramento fosse 

uma formação de massa à dois. 

Da mesma maneira que o contágio de sentimentos ocorre em uma massa, tam-

bém pode ocorrer entre duas pessoas. Se uma pessoa está muito triste ou muito feliz 

ela pode acabar contagiando a outra. “Como no sonho e na hipnose, na atividade 

anímica da massa a prova da realidade recua, ante a força dos desejos investidos de 

afeto” (FREUD 2019 p14) 

Como as massas são levadas pelos afetos, elas podem muito facilmente abrir 

mão da verdade, pois o sujeito que participa de uma massa é incapaz de pensar com 

toda a sua faculdade mental, e acaba sendo influenciado pela situação. 
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E por fim: as massas nunca tiveram a sede da verdade. Re-

querem ilusões, às quais não podem renunciar. Nelas o irreal tem pri-
mazia sobre o real, o que não é verdadeiro as influencia quase tão 
fortemente quanto o verdadeiro. Elas têm a visível tendência de não 
fazer distinção entre os dois (p. 47). (Le bon, apud. FREUD 2019 p15) 

 
Em verdade, é muito comum a tendência de superestimar a racionalidade deste 

sujeito. Muitas vezes, quando parece que este sujeito está tomando uma atitude raci-

onal, ele está sendo movido por afetos, e se utiliza da razão somente para racionalizar 

uma escolha afetiva que ele já tinha tomado antes. Desta forma, a tendência natural 

do ser humano é tomar uma decisão afetiva e racionalizar esta decisão com uma ex-

plicação racional, mas um olhar mais apurado pode demonstrar que é a vida afetiva 

deste sujeito que se encontra em primeiro lugar. 

Freud insiste em seu livro A Psicologia das Massas e a Análise do Eu na ques-

tão do líder carismático, que seria aquele capaz de controlar as massas e inflamar os 

seus desejos e paixões. Impossível não pensar em Adolf Hitler, até pela época em que 

o livro foi escrito. Mas também nos faz pensar nos nossos líderes populistas da nova 

direita. É possível pensar também nos líderes da esquerda, pois Freud quando escre-

via este livro pensava nos movimentos de massa, tanto o fascismo quanto o comu-

nismo. 

Mas esse líder carismático pode ser substituído por uma pessoa morta ou por 

um ideal, e da mesma forma que os cristãos se consideram irmãos em Cristo, os 

marxistas se consideram irmãos em Marx. O próprio Freud carrega um pouco desta 

ideia do líder carismático, não que ele fosse um líder, mas a sua escrita é muito pode-

rosa e criou uma comunidade de pessoas que se identificam mutuamente tendo Freud 

como ideal. O próprio Freud se colocava como um grande pai, que ensinava a seus 

discípulos a arte da psicanálise, e se colocava como um ser acima dos demais, como 

um “pai da horda primeva” e que ensinava a seus filhos a arte da psicanálise. 

Desta forma, a função do líder carismático é a de se colocar como um “ideal do 

eu”, um grande Sujeito no qual as outra pessoas podem se identificar em uma comu-

nidade de irmãos. Desta forma, um show de Rock funciona de mesma maneira, em 

que o artista se coloca como um ideal do eu de forma que todas as pessoas do show 

se identifiquem entre si criando uma comunidade de irmãos. 

É preciso pensar ainda que cada indivíduo faz parte de muitos grupos, e que 
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por isso se identifica de maneiras diferentes. Uma pessoa pode ser mãe solteira, evan-

gélica e empresária ao mesmo tempo. A identificação especular acontece tanto a partir 

do que os outros esperam daquela pessoa quanto do que a pessoa espera que espe-

rem dela. 

Ouro ponto importante é que a identificação é uma admiração, e não pode exis-

tir identificação por uma pessoa que não se admira. Talvez essa identificação tenha o 

seu surgimento em um desejo de ser o outro. A primeira menção sobre identificação 

na obra de Freud aparece já no Interpretação dos Sonhos, e aparece nesta forma de 

um desejo de ser o outro. A sonhadora, que tem uma amiga bonita que atrai a atenção 

do seu marido, em seu sonho realiza o desejo de ser de fato a amiga. Se o sonho é a 

realização de um desejo e se o desejo da pessoa é ser outra pessoa, então a realiza-

ções desse desejo é uma identificação. 

Tanto Lacan em seu livro Os Quatro Conceitos fundamentais da Psicanálise 

(1988 p77) quanto Zizek em seu livro Um Mapa da Ideologia (1996 p323) contam a 

história de Chuang-Tse, um sábio chinês que um dia sonhou que era uma borboleta. 

Enquanto era uma borboleta, ele voava pelos campos floridos, vendo as mesmas coi-

sas que ele tinha visto naquele dia enquanto estava acordado. No entanto, quando 

Chuang-Tse acordou, ele se deparou com um problema filosófico: ele não sabia mais 

se era um sábio que tinha sonhado ser uma borboleta, ou se ele era uma borboleta 

sonhando ser um sábio. Esta pequena história tem quase dois mil e quinhentos anos 

e já foi contada por muitas pessoas, inclusive Raul Seixas e Luis Borges. 

Ela é uma história muito interessante porque ela coloca em dúvida a identidade 

do sujeito consigo mesmo. Será que Chuang-Tse é um sábio mesmo, ou são os outros 

que o consideram sábio? Chuang-Tse percebeu que a sua própria identidade é uma 

ilusão tão frágil como um sonho, e que o sujeito é em última instância um espaço vazio, 

uma lacuna que é preenchida pelas proposições relacionais da linguagem. O sujeito 

aparece agora como alguém que em si não é nada, mas que em última instância é um 

puro efeito do significante. 

Chuang-Tse passou a vida inteira estudando para um dia se tornar um sábio. 

Até que um dia percebeu que tinha de fato se tornado um sábio quando as pessoas à 

sua volta começaram a admirar a sua sabedoria. Foi neste momento que Chuang-Tse 

percebeu que tinha se tornado aquilo que sempre quis ser. No entanto o sábio sonhou 

que era uma borboleta. A partir deste momento, começou a duvidar de sua identidade 
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e do seu lugar no mundo. Aquilo que ele tinha de mais sólido, que era a sua condição 

de sábio, de repente se tornou tão fugaz quanto o sonho de uma borboleta. 

Esta história é tão poderosa porque parece revelar verdades ocultas. Chuang-

Tse não era nem sábio nem borboleta, ele era um vazio, um espaço em branco espe-

rando ser preenchido pelas proposições relacionais da linguagem. 

E essa história também conta que esses sujeitos se apegam ferrenhamente a 

esses significantes que lhe são impostos porque são eles que lhe conferem identidade. 

Ou talvez esse sujeito tente fugir a todo o custo dessa identidade que lhe é imposta e 

que lhe cobre como uma segunda natureza, por que o sujeito em si mesmo não é 

nada.  

 
 

Primeiro, ela prova que Chuang-Tse não é louco. A definição 
lacaniana diz que louco é quem acredita em sua identidade imediata 
consigo mesmo, quem não e capaz de um distanciamento dialetica-
mente mediado de si mesmo, como um rei que pensa ser rei, que toma 
seu ser-rei por uma propriedade imediata, e não por um mandato sim-
bólico que lhe e imposto por uma rede de relações intersubjetivas da 
qual ele faz parte (um exemplo de rei que foi louco por pensar que era 
rei e Luis II da Baviera (ZIZEK 1996 p323) 

 

1.4 - O Problema do Sujeito 

 

Todo o movimento estruturalista gira em torno da questão do sujeito. Em Al-

thusser, o sujeito é fundado em uma ambiguidade fundamental: pois ao mesmo temo 

em que sujeito significa uma subjetividade livre, ele é também assujeitado pelas su-

perestruturas. E por isso é possível dizer então que sujeito é aquele que se sujeita. A 

questão do sujeito como assujeitado é a base de toda a teoria estruturalista. 

 

Todo o mistério desse efeito reside nos dois primeiros momen-
tos do sistema quádruplo que acabei de discutir, ou, se você preferir, 
na ambiguidade do termo sujeito. No sentido corrente do termo, sujeito 
efetivamente significa: (1) uma subjetividade livre, um centro de inici-
ativas, autor e responsável por seus atos; (2) um ser sujeitado, que se 
submete a uma autoridade superior e que, portanto, e desprovido de 
qualquer liberdade, exceto a de aceitar livremente sua submissão. 
Esta última observação nos dá o sentido dessa ambiguidade, que é 
meramente um reflexo do efeito que a produz: O indivíduo é interpe-
lado como sujeito (livre) para que se submeta livremente aos manda-
mentos do Sujeito, isto é, para que aceite (livremente) sua sujeição, 
ou seja, para que "execute sozinho" os gestos e atos de sua sujeição. 
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Não há sujeitos senão por e para sua sujeição. E por isso que eles 
"funcionam sozinhos. (ALTHUSSER 1996 p138) 

 

Essa é uma articulação completamente nova do termo sujeito, pois ele é livre e 

escravizado ao mesmo tempo, ele só é livre para aceitar de bom grado a sua própria 

sujeição. O problema ganha outros contornos ao se pensar que “sujet” em francês 

também significa súdito. Desta forma, esses sujeitos seriam somente os “súditos” des-

tas grandes estruturas. Essa formulação pode parecer paradoxal em um primeiro mo-

mento, pois ela implicaria alguém ser livre e escravizado ao mesmo tempo, mas é só 

uma questão de ponto de vista, de olhar as coisas por um outro ângulo. Supondo um 

rato de laboratório, e toda a vez que ele aperta um botão ele ganha um petisco. 

Quando este rato apertar o botão, ele não vai fazer isso obrigado, ele vai fazer isso 

porque ele quis. É claro que neste caso existe um limite tenso entre vontade e neces-

sidade. Toda a vez que ele apertar um botão, ele ganha um petisco. Ele não vai apertar 

o botão por obrigação, apesar de ter necessidade da comida. 

O mesmo acontece com os sujeitos. Ninguém é obrigado a procurar emprego, 

mas se a pessoa não tem emprego, ela não “ganha comida”. O resultado disso é que 

ela vai livremente e por vontade própria procurar um emprego. Desta forma a ideologia 

assujeita os sujeitos para que eles aceitem por vontade própria a sua própria sujeição. 

A maioria dos trabalhos é penosa, cansativa e estafante. No entanto, as pes-

soas escolhem por vontade própria trabalhar. Em verdade, talvez esteja muito mais 

próxima da escolha forçada nos termos lacanianos, quando o bandido fala “a bolsa ou 

a vida” (LACAN 1988 p201). O sujeito que é obrigado a escolher entre a bolsa ou a 

vida vai escolher a vida, ou correrá o risco de ficar sem os dois. É o mesmo caso do 

trabalho, ou a pessoa arranja um trabalho ou vai ficar sem comer, e corre o risco de 

ficar sem o trabalho e sem a vida. 

Essa nova abordagem do sujeito permite que ele tenha o livre-arbítrio, mas 

mesmo assim seja determinado socialmente. Se nós pensarmos nos termos kantianos, 

ou existe determinismo ou existe livre arbítrio. Isso porque se todas as coisas são pré-

determinadas não existe espaço para a ação livre. Supondo que o universo seja um 

conjunto de átomos, e que eles funcionam como bolas de sinuca em uma mesa de 

bilhar. Toda a vez que um átomo bate no outro, ele transfere a sua energia cinética 

para outro átomo segundo as leis da cinemática. Se este for o caso, então sabendo a 
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posição de todos os átomos do universo e a sua velocidade, e colocando essas infor-

mações em um programa de computador, seria possível prever o futuro, já que o mo-

vimento de todos os átomos já está pré-determinado pelas leis da cinemática. 

Neste paradigma, não existiria espaço para o livre arbítrio, pois qualquer deci-

são racional poderia ser explicada em termos de sinapses cerebrais, que estariam 

sujeitas às leis da cinemática e da causalidade. Neste caso, o mundo já estaria pré-

determinado pelas leis da física. No entanto, para que existisse livre arbítrio, as deci-

sões humanas não poderiam estar sujeitas a essa lei da causalidade, pois se não elas 

já estariam pré-determinadas de antemão. Desta forma, segundo a famosa concepção 

kantiana, existiria uma cisão fundamental entre o determinismo e o livre arbítrio, pois 

se existe determinismo não existe livre arbítrio, e se existe livre-arbítrio não existe 

determinismo. Ou ele é determinado socialmente ou ele tem livre arbítrio. 

 

  “Às críticas de Jean Duvignaud que referem o problema 
do  status da liberdade e do lugar do dinamismo coletivo no projeto 
antropológico, Lévi-Strauss responde na mesma carta: “A questão não 
é pertinente. O problema da liberdade não tem mais sentido, no nível 
da observação em que me situo, do que tem para aquele que estuda 
o homem no nível da química orgânica.” 

O sujeito está, por conseguinte, definitivamente excluído da 
antropologia estrutural para Lévi-Strauss, que adota neste caso o mo-
delo epistemológico das ciências da natureza. Assim, o homem não 
pode fazer outra coisa senão constatar a sua impotência, a sua inani-
dade em face dos mecanismos que ele, em última instância, tornará 
inteligíveis, mas sobre os quais não tem poder nenhum. A esse res-
peito, Lèvi-Strauss está próximo da ilusão cientista dos positivistas, 
cujo exemplo de cientificidade era representado pela física teórica.”   
(DOSSE, 2018 p263) 

 
 

Toda a sociologia antes dos estruturalistas era marcada por essa cisão funda-

mental. Ou o sujeito era livre, ou ele era determinado socialmente. A virada estrutura-

lista consiste em uma mudança de ponto de vista, pois do ponto de vista das estruturas 

ele é livre e determinado socialmente ao mesmo tempo. Supondo que um cientista 

queira fazer uma formiga ir do ponto A ao ponto B. Para isso, ele coloca a formiga no 

ponto A e um pouco de açúcar no ponto B. Neste caso, a formiga se desloca de um 

ponto à outro não por que ela foi obrigada, mas sim por vontade própria. Neste caso, 

o movimento da formiga já estava pré-determinado apesar de a formiga manter o seu 

“livre arbítrio”. É isso que Althusser quer dizer quando diz que os sujeitos “trabalham 

sozinhos”. Pois os sujeitos são convidados a aceitar livremente a sua própria sujeição. 
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Talvez a formiga ainda tenha uma sensação de vontade livre, mesmo que o seu mo-

vimento já tenha sido pré-determinado pelo cientista. Existe uma dialética muito com-

plicada entre coerção e desejo. Em muitos casos é difícil saber quando a pessoa fez 

alguma coisa porque ela quis ou por que ela foi obrigada. Mas neste caso se pode 

efetivamente dizer que a formiga “quis” ir do ponto A ao ponto B. Essa nova forma de 

colocar o problema muda tudo. Pois como diz Althusser o sujeito é interpelado pelo 

grande Sujeito a aceitar livremente a sua própria sujeição. 

 

O que mudou? Se remonto aos anos 1950, na época em que 
o estudante que eu era lia Lèvi-Strauss e os primeiros textos de Lacan, 
parece-me que a novidade era a seguinte: nós descobríamos que a 
filosofia e as ciências humanas viviam sobre uma concepção muito 
tradicional do sujeito humano, e que não bastava dizer, ora como uns, 
que o sujeito era radicalmente livre e, ora como outros, que ele era 
determinado por condições sociais. Nós descobríamos que era preciso 
procurar libertar tudo o que se esconde por trás do uso aparentemente 
simples do pronome “eu” (je). O sujeito: uma coisa complexa, frágil, de 
que é tão difícil falar, e sem a qual não podemos falar. (FOUCAULT, 
2014 p. 329) 

 

Essa passagem já deixa clara a questão de que o estruturalismo tem como uma 

de suas bases uma concepção completamente nova do termo sujeito. Ao invés de 

pensar o sujeito dentro da concepção tradicional kantiana, em que ou ele é livre ou 

ele é determinado, na concepção estruturalista ele é livre e determinado ao mesmo 

tempo. Por isso se pode dizer que ele é fundado nessa ambiguidade fundamental, 

pois ao mesmo tempo em que sujeito significa uma subjetividade livre, também signi-

fica aquele que é assujeitado pelas estruturas, e por isso o sujeito é “tudo e nada” ao 

mesmo tempo. 

 Por este motivo, seria um equívoco supor que a dicotomia entre o estrutura-

lismo e o existencialismo francês se resume ao problema da liberdade e da falta de 

liberdade. O estruturalismo parte do princípio de que a estrutura assujeita o sujeito, 

mas isso não significa que ele não tem espaço para a ação livre. Da mesma forma o 

existencialismo de Beauvoir e Sartre partem do princípio da liberdade radical do su-

jeito, mas isso não significa que ele não esteja assujeitado de alguma forma pelas 

superestruturas. 

 Se como diz Lacan o inconsciente é simbólico, então a própria forma como o 
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sujeito age e pensa está determinada pelas superestruturas que são dadas muito an-

tes de ele nascer, e que, portanto, uma boa análise da sociedade não se preocuparia 

com o sujeito, mas sim com as estruturas sociais e os significantes que o determinam. 

 A teoria econômica clássica parte do ponto de vista do sujeito, o sujeito racional, 

livre, dono de si. Mas muitas vezes este ponto de vista pode parecer equivocado. Se 

a teoria econômica clássica diz que o sujeito é racional, muitas vezes ele parece mo-

vido por afetividades. Quando se diz que o sujeito é dono de si, muitas vezes ele 

aparece como assujeitado pelas estruturas sociais, às vezes o sujeito parece imitar 

os outros, obedecer a ordens, seguir a tradição, tudo menos tomar atitudes racionais. 

A teoria econômica clássica e neoclássica partem do princípio da liberdade do sujeito, 

de que este vai seguir os seus próprios interesses, mas talvez os interesses deste 

sujeito sejam dados por uma estrutura desejante do qual ele absolutamente não tem 

controle. 

O próprio Foucault já chama atenção na passagem acima de que a palavra “eu” 

já é um efeito da linguagem. A palavra “eu” não tem um significado próprio, mas ela é 

um marcador daquele que enuncia. Da mesma forma que a palavra “pai” é uma es-

trutura relacional, pois alguém só pode ser pai com relação à alguém, a palavra “eu” 

é apenas uma estrutura relacional que marca o enunciador com relação ao enunciado. 

O “eu” nasce dessa clivagem fundamental da palavra, em um efeito de alienação em 

que o próprio sujeito se vê de fora como um “eu”, como marcado por uma linguagem 

que o define e que o sujeita. O Eu é marcado por essa alienação fundamental, em 

que ele só pode existir a partir de uma alienação radical. 

 O próprio Marx já tem um ponto de vista inovador sobre a questão do sujeito. 

Ao considerar que não são os sujeitos o motor da história, mas as classes sociais, ele 

tira o peso da ação do indivíduo isolado para recolocá-lo como classe. Dizer isso é o 

mesmo que dizer que não foi Napoleão quem fez a revolução francesa, pois ele tinha 

o apoio de determinadas classes sociais que atuavam por debaixo do pano. Por mais 

importante que seja o sujeito isolado, ele nunca faz a história sozinho, mas é o movi-

mento de interesses como classe que faz o motor da história rodar. O materialismo 

histórico de Marx não fala em indivíduos isolados, mas em interesses de classe, e é 

esse conflito de interesses que condiciona os grandes processos históricos. É muito 

complicado pensar a história a partir de pontos de vista e interesses individuais, isso 
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por que por mais importante que seja o personagem histórico, como no caso de Cleó-

patra ou César, eles não fizeram história sozinhos, mas pelo contrário o processo his-

tórico é resultado da somatória de todas as ações, que é muito maior do que uma 

ação individual, e por isso por mais importante que seja o personagem histórico, ele 

não fez a história, mas sim a história foi quem o fez, e não são as pessoas que fazem 

a história, mas a história é quem faz as pessoas. E neste sentido talvez seja muito 

mais eficiente pensar a economia e a história não em termos de pessoas individuais, 

mas em termos de interesses de classe ou em termos estruturais. 

“Segundo Althusser, é em 1845 que Marx rompe com essa 
concepção que fundamenta a história e a política numa essência do 
homem, a fim de substituí-la por uma teoria científica da história, arti-
culada com base em conceitos inteiramente novos de elucidação, 
como os de formação social, de forças produtivas, de relações de pro-
dução... Ele esvazia então as categorias filosóficas de sujeito, de es-
sência, de alienação, e efetua uma crítica radical do humanismo, atri-
buído ao estatuto mistificador da ideologia da classe dominante. Esse 
Marx, o do amadurecimento, abrange o período de 1845-1857 e per-
mite a grande obra científica da maturidade, O Capital, verdadeira ci-
ência dos modos de produção, portanto, da história humana. (DOSSE 
2018 p418). 

 

 Por este motivo, a teoria marxista desde o seu princípio sempre se opôs a este 

individualismo metodológico da microeconomia que considera o sujeito racional como 

centro da ação. Ele ensina que a história não se faz através de sujeitos isolados, mas 

ao contrário todo um movimento de um conjunto de interesses que resultam no pro-

cesso histórico. A teoria econômica clássica e neoclássica se dá em cima do sujeito 

como átomo da sociedade, e postula que esse sujeito é livre, racional, maximizador 

de interesses e de utilidade. Mas, em verdade, cada uma dessas proposições pode 

ser desconstruída, pois o sujeito não é tão livre assim, nem tão racional, e ele não 

percebe que os seus próprios desejos e vontades estão sendo administrados por um 

capitalismo microgerencial que é capaz de influenciar pessoas individualmente atra-

vés de programas e algoritmos ajustados sob medida para a sua personalidade e o 

seu ponto de vista. A ética, por exemplo, parte do ponto de vista do sujeito. Ela diz o 

que eu devo ou não fazer, qual é o peso das minhas atitudes, mas do ponto de vista 

do estruturalismo nada disso faz muito sentido. Do ponto de vista do estruturalismo, 

os seres humanos são meras formigas se movimentando dentro de um formigueiro, 

fazendo o seu trabalho de forma autônoma. 
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“No mesmo número de Les Temps Modernes, Maurice Go-
delier afirma a pertinência da filiação entre Marx e o estruturalismo. 
Marx “anuncia a corrente estruturalista moderna”. Portanto, Marx é 
visto a partir da obra de Lévi-Strauss como o verdadeiro precursor 
do paradigma estruturalista, uma vez que permitiu dissociar as rela-
ções sociais visíveis e sua lógica escondida, quando rejeitou o histo-
ricismo para fazer prevalecer o estudo estrutural e, por fim, desdo-
brou a contradição de que ele não se situa no seio de uma só estru-
tura, mas na combinação de “duas estruturas irredutíveis uma à ou-
tra, as forças produtivas e as relações de produção”(DOSSE 2018 
p447) 

 
 

 Todo o movimento estruturalista de Foucault, Althusser e Lacan parecem apon-

tar para esta problematização do sujeito como princípio metodológico. Tanto o sujeito 

assujeitado de Althusser, quanto a morte do sujeito de Foucault, quanto as posições 

de Lacan como a famosa frase “Eu sou um Outro” indicam essa tendência. E é por 

isso que alguns teóricos falam que no estruturalismo o sujeito é tudo e nada ao mesmo 

tempo. Ele é tudo porque todas essas estruturas foram feitas pelos sujeitos e para os 

sujeitos, e sem eles nada disso faz sentido. No entanto essas estruturas não somente 

dominam o sujeito, mas elas criam o próprio sujeito que visam dominar. E por isso 

essas estruturas e ideologias são tão poderosas, porque o próprio sujeito foi forjado 

na sua própria sujeição. 

 Mas... se a sociedade é composta de sujeitos, como fazer uma análise da so-

ciedade sem sujeito? O que sobra da sociologia se nós afastarmos a noção de sujeito? 

O que se pode dizer é que o todo é diferente da soma das partes. Desta forma, o 

formigueiro tem propriedades completamente diferentes do da formiga, um animal é 

algo completamente diferente das células que a compõe, assim como as propriedades 

físicas de uma molécula são diferentes das propriedades dos átomos de que é for-

mada. Desta forma, a análise de uma sociedade precisa ser feita pelas macroestrutu-

ras que a compõe, as linguagens, os símbolos, as ideologias. Assim como uma pala-

vra é algo completamente diferente das letras de que é formada, a sociedade precisa 

ser analisada a partir de suas características próprias, e não a partir dos átomos das 

quais ela é composta. 

 O movimento estruturalista por este motivo parece questionar a concepção tra-

dicional de sujeito, pois em todas as sociologias anteriores o sujeito é algo dado, que 

não é questionado e tomado como auto evidente. No entanto, essa aparente naturali-

dade com que as sociologias apresentam o sujeito humano pode se apresentar como 
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uma armadilha, pois ele pode parecer algo muito natural para nós, que somos sujeitos, 

mas as problematizações que são apresentadas pelo estruturalismo mostram que 

este não é algo óbvio, que está dado de imediato, mas que é um conceito muito rela-

tivo e abstrato e que escorre por entre os dedos toda a vez que tenta ser apanhado. 

 O sujeito humano da vida cotidiana se apresenta como algo dado, algo que é 

imediatamente reconhecível e que não precisa de maiores explicações. No entanto, 

talvez o sujeito da sociologia não seja o mesmo sujeito que aparece no dia a dia. Ele 

precisa ser olhado de fora e de cima, a partir de um distanciamento crítico e sob outras 

lentes que não a da vida cotidiana. Desta forma, seria um engano tomar a aparente 

naturalidade que o sujeito humano aparece aos nossos olhos com o sujeito que é o 

átomo da sociologia. As pessoas no dia a dia se relacionam afetivamente, de forma 

ética ou interessada, mas talvez a sociologia precise de um outro sujeito que não este 

que se apresenta de maneira imediata na vida cotidiana, pois o sujeito olhado em 

conjunto não obedece aos mesmos princípios 

 Neste sentido, a problematização do sujeito tenta lançar um novo olhar para 

este objeto que nos parece tão familiar, mas que na verdade nos é completamente 

estranho. Por este motivo, ele precisaria ser alvo de uma desconstrução, de um olhar 

crítico que quebre está aparente simplicidade e mostre toda a sua complexidade 

 

1.5 - A Morte do Sujeito 

 

 A dúvida que se coloca então passa a ser: é possível ver o sujeito de fora? O 

grande problema da sociologia é que ela analisa um grupo de sujeitos do ponto de 

vista de outro sujeito. Olhar o sujeito de fora e de cima lembra a velha metáfora do 

sábio que subiu na montanha para analisar a sociedade à distância. No entanto, fica 

a dúvida se é possível tal distanciamento crítico, uma vez que o sábio ou o filósofo 

também é um sujeito que percebe segundo as suas afetividades, a sua história de 

vida, segundo os acontecimentos que lhe ocorreram. Por isto, resta a dúvida se é 

possível este “olhar isento” do sábio que se isola da humanidade para vê-la de cima. 

 Toda a sociologia tem um pouco de subjetividade, porque depende do sujeito 

que a analisa, no entanto, a morte do sujeito do estruturalismo não se refere ao sujeito 

que percebe, mas o sujeito que é percebido, aquele que é concebido como o átomo 
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da sociedade. O sujeito que é analisado pela sociologia não pode ser tomado inocen-

temente pelo sujeito do dia a dia, pois o sujeito da vida cotidiana obedece a outras 

regras e se comporta de outra maneira do que o sujeito sociológico. 

 O principal erro, segundo este raciocínio, é a naturalização do sujeito socioló-

gico. É achar que só porque nós também somos sujeitos que este objeto de estudo já 

está dado de maneira simples e imediata. O sujeito sociológico é um conceito filosófico, 

um objeto metafísico, algo que se apresenta com uma aparente naturalidade, mas que 

não tem nada de simples ou de óbvio. Talvez a principal sacada dos estruturalistas, 

Lacan, Foucault e Althusser seja essa problematização do sujeito, que até então era 

tratado com muita naturalidade pelos sociólogos como se fosse algo de dado e isento 

de dúvidas. 

 Por este motivo, não se pode confundir o sujeito que é objeto da sociologia com 

o sujeito da vida cotidiana. Aquilo que pode ser tomado como uma escolha individual 

para a pessoa do dia a dia pode se apresentar para a sociologia como um processo 

de assujeitamento pelas estruturas sociais, e por isso ele pode não parecer tão livre 

assim. Se uma pessoa se utiliza da linguagem para falar dos seus sentimentos, tanto 

os sentimentos como a linguagem podem ser tomados em um nível transindividual. 

 Mesmo as maiores fantasias de uma pessoa, aquilo que ela tem de mais íntimo, 

se considerado no nível coletivo se chega à conclusão de que essas fantasias se re-

petem, e que, portanto, não tem nada de individual mas podem ser consideradas como 

um sintoma coletivo. Tudo que a pessoa tem de mais pessoal e mais íntimo, se for 

analisado no nível coletivo, se percebe que essas características se repetem. 

 Da mesma forma a relação que esta pessoa tem com o trabalho, por mais efi-

ciente que ela seja, aquilo que ela produziu é ínfimo perto da somatória de todo o 

trabalho coletivo produzido pela sociedade. Por este motivo, ao se analisar o trabalho 

total de uma sociedade, o resultado vai ser bem diferente do trabalho individual reali-

zado por uma só pessoa. 

 O interesse individual de uma pessoa é aquilo que ela realiza no dia a dia, mas 

o interesse coletivo de uma sociedade é a somatória de todos os interesses, e por 

isso o interesse coletivo de uma sociedade nunca é o mesmo de um sujeito individual. 

 O comportamento de uma pessoa no nível individual pode ser considerado im-

previsível. Mas o comportamento de várias pessoas juntas pode ser colocado em uma 

curva normal de estatística e se tornar bastante previsível. Por estes motivos, se pode 
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perceber que talvez o principal erro da sociologia seja a naturalização do átomo social, 

o sujeito, como se fosse algo dado, muito natural e muito familiar. No entanto, a mu-

dança de perspectiva requer um olhar de estranhamento sobre este sujeito, sem con-

siderar que se sabe aquilo que na verdade não se sabe. 

Althusser fala diversas vezes no seu livro Ideologia e Aparelhos Ideológicos de 

Estado que o estruturalismo é uma mudança de ponto de vista. De fato, essa metáfora 

do ponto de vista percorre todas as discussões sobre Ideologia desde o seu surgi-

mento durante a Revolução Francesa. O ponto de vista das relações de produção é 

para Althusser o ponto de vista da luta de classes: 

 

Assim, o processo global de realização da reprodução das re-
lações de produção permanece abstrato, enquanto não for enfocado 
sob o ponto de vista dessa luta de classes. Adotar o ponto de vista da 
reprodução, portanto, equivale, em última instância, a adotar o ponto 
de vista da luta de classes. (ALTHUSSER 1996 p139) 

 

Mas aqui começamos a entrar em uma questão complicada... Se todo o dis-

curso é marcado por um enunciador que enuncia o discurso, como é possível um 

discurso sem sujeito? Se toda a experiência é marcada por um ponto de vista indivi-

dual, como é possível falar na terceira pessoa? Foucault falava em penseé du dehors, 

pensar de fora, mas como é possível pensar de fora do sujeito, se toda a experiência 

é inevitavelmente marcada por aquele que enuncia? Como é possível um discurso 

científico, sendo que o discurso científico é justamente o discurso impessoal, aquele 

que é pronunciado por ninguém?  

Quando se diz que a água ferve à cem graus ao nível do mar, se supõe que 

não importa o sujeito que esteja fervendo a água, que ela sempre vai ferver na mesma 

temperatura. Essa é uma questão relativamente mais fácil de se resolver nas ciências 

naturais. O problema se complica nas ciências humanas é que a própria capacidade 

de entender e de formular o mundo depende da posição que o sujeito ocupa dentro 

de uma estrutura social.  

Se Djamila Ribeiro fala em lugar de fala em seu livro O que é lugar de fala essa 

discussão já estava presente desde o início das discussões sobre ideologia, como é 

o caso do conceito de Standortgehundenheit, que é a ideia de dependência situacional, 

que já aparece em Mannheim na Alemanha na década de 20 do século XX. A ideia de 

Mannheim é a de que não existe nenhuma afirmação histórica da qual não dependa 
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um sujeito observador. Por este motivo, a primeira coisa que vem escrita em um livro 

é quem escreveu, qual foi a data original de publicação, o título na língua original e a 

cidade em que foi publicado. Isso porque a percepção da realidade de um alemão do 

século XIX vai ser bem diferente de como um autor contemporâneo compreende o 

mundo em que vivemos. 

No entanto, cada experiência e cada fala carrega consigo a experiência do uni-

versal. Apesar de existir uma especificidade característica daquele que fala, cada ser 

humano funciona como uma antena, um suporte para uma estrutura linguística que 

vai muito além dele e que o atravessa e o constitui. A dialética que se coloca desta 

forma é que, se cada discurso é socialmente localizado, por outro lado cada discurso 

traz consigo a experiência da humanidade inteira, e neste sentido cada pessoa que 

fala, fala ao mesmo tempo por todas as outras. 

Existem experiências que são específicas de cada um, mas transformar o sen-

timento ou o pensamento em uma fala é transformá-lo em um universal que pode ser 

compartilhado com toda a humanidade. Desta forma, cada pensamento, cada ideia, 

por mais próprio que seja, carrega consigo a experiência do universal. Neste sentido, 

escrever é essa capacidade de se livrar de si mesmo e de se colocar nesta experiência 

de não lugar e de não identidade. 

 

1.6 - O Mau Sujeito 

 

Mas, se o sujeito é forjado na sujeição, Althusser fala muito pouco dos “maus 

sujeitos”, que são aquelas pessoas que se recusam a se sujeitar e por isso acabam 

por suscitar a intervenção dos Aparelhos Repressores do Estado. Em verdade, Althus-

ser só fala dos maus sujeitos uma vez, na passagem abaixo: 

 

Resultado: apanhados nesse sistema quádruplo de interpela-
ção como sujeitos, de submissão ao Sujeito, de reconhecimento uni-
versal e de garantia absoluta, os sujeitos "trabalham", e "trabalham 
sozinhos", na vasta maioria dos casos, com exceção dos “maus sujei-
tos", que vez por outra provocam a intervenção de um dos destaca-
mentos do Aparelho (Repressivo) de Estado. Mas a vasta maioria de 
(bons) sujeitos trabalha direitinho "por ela mesma", isto é, pela ideolo-
gia (cujas formas concretas realizam-se nos Aparelhos Ideológicos de 
Estado) (ALTHUSSER 1996 p138) 

 
No entanto, tanto Butler quanto Foucault sabem que a possibilidade desse mau 
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sujeito “seja mais remota e menos incendiária do que poderia ser” (Butler, 2017 posi-

ção 1741). Isso porque a estrutura cria o próprio sujeito que visa controlar, e por isso 

a possibilidade de um “mau sujeito” acaba sendo menos esperançosa do que poderia 

parecer. Aquele que não obedece às leis da sociedade corre o risco de simplesmente 

ser preso, enquanto aquele que não obedece às leis da gramática, corre o risco de 

não ser entendido. Aquele que desobedece aos costumes e etiquetas e comporta-

mentos sedimentados da sociedade corre o risco de ser isolado das outras pessoas. 

Isso porque não é o sujeito que muda a sociedade, mas ao contrário é a socie-

dade que muda o sujeito. Isso coloca o sujeito em uma relação de ambivalência afetiva 

com relação à lei, já que a mesma lei que proíbe as suas satisfações libidinais é a 

mesma que confere identidade. E é neste sentido que se deve entender a fórmula de 

Foucault repetida diversas vezes no livro Vigiar e Punir, de que o poder não é só ne-

gativo, repressor, recalcador, mas ele também é positivo na medida em que cria posi-

tividades, e essas positividades são as identidades. 

O sujeito só é capaz de definir o seu lugar no mundo a partir das normas de 

etiqueta que ele segue. Desta forma, se ele é advogado, irá vestir um terno, e se for 

enfermeiro irá vestir uma roupa branca. Neste caso a identidade de um sujeito é dada 

pelas normas de comportamento a que ele se sujeita. Se for artista, irá se vestir de 

determinada maneira, e se for policial irá se comportar de outra maneira, isso não só 

pelo potencial mimético do ser humano de imitar aqueles que estão à sua volta, e 

porque ele se identifica com as pessoas próximas, mas também porque isso lhe con-

fere identidade, uma narrativa estável e coerente de qual é o seu lugar no mundo. 

Mas, se o sujeito é criado pela lei que o sujeita, então a possibilidade de eman-

cipação parece mais remota do que poderia parecer. Desta forma, se é impossível 

para o sujeito não obedecer, talvez seja possível para o sujeito escolher quem ele vai 

obedecer. 

A lei é repetida tantas vezes até que ela é internalizada sob a forma de supe-

rego. A partir deste momento, toda a vez que o sujeito não obedece, ele é acometido 

por um terrível sentimento de culpa. A partir deste momento ele passa a ser o seu pior 

carrasco e o seu pior vigia, vítima e algoz da sua própria sujeição. 

 

"Pode-se pensar que homens e mulheres naturalmente seriam 
levados a rebelar-se contra qualquer autoridade tão cruel quanto o su-
perego. Se não o fazem comumente é porque, na visão de Freud, o 
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superego tem suas raízes no id ou inconsciente, mais próximo do in-
consciente que o próprio ego. Nossa submissão à lei, em outras pala-
vras, é incitada por nossas vigorosas forças instintivas, que nos ligam 
libidinalmente a ela. O paradoxo, então, é que as próprias forças in-
conscientes que alimentam o despotismo do superego são também as 
que nos levam a abraçá-lo, e isso pode ser visto como desconstruindo 
a oposição gramsciana de coerção e consentimento. O que torna a lei 
tão coercitiva – as poderosas pulsões inconscientes por trás de sua 
brutalidade – é próprio dos impulsos eróticos que nos levam a dar-lhe 
consentimento." (EAGLETON 2019 P286) 

 
Por este motivo a dialética da sujeição e do consentimento se torna tão compli-

cada, pois as próprias forças que alimentam o nosso superego são as forças que nos 

fazem abraçar a nossa própria sujeição. Freud falava desse sentimento de ambiva-

lência afetiva, mas Butler complementa que esse mesmo sentimento de ambivalência 

afetiva se dá com relação à lei, pois a mesma lei que proíbe e recalca é aquela que 

confere identidade. Se pensarmos que o superego também é construído por forças 

libidinais, as mesmas forças libidinais que se revoltam contra o superego são as que 

lhe formam e lhe dão consentimento. O resultado disso é que as mesmas forças libi-

dinais que se revoltam contra a lei são as responsáveis pela sua própria sujeição. 

E é por isso que talvez a possibilidade de uma transgressão da lei seja mais 

remota do que se imagina. A relação de ambivalência afetiva faz com que o sujeito 

tenha prazer e culpa na transgressão da lei, pois o superego representa o pai que 

tudo exige, e por outro lado um id que luta para sustentar as suas satisfações libidinais 

mais básicas. O resultado disso é um Eu que se encontra cindido, pois se encontra 

entre a cruz e a espada. Por um lado, precisa obedecer às suas satisfações corporais, 

que estão no domínio da natureza, mas por outro precisa obedecer ao superego, que 

lhe impõe as regras da civilização. Em alguns casos é possível obedecer aos dois, 

mas em outros casos obedecer à um significa necessariamente desobedecer ao outro. 

Se a culpa é o resultado da interiorização da lei, a história de Adão e Eva nos 

conta como a culpa é responsável pelo vir a ser do sujeito mundo. Adão e Eva só se 

deram conta de si mesmos como sujeitos depois de desobedecerem à lei arbitrária e 

de serem acometidos pelo remorso. Antes da culpa, eles viviam como animais, vi-

vendo as suas vidas sem se preocupar com nada. Foi somente depois de imposição 

da lei divina e da sua transgressão que o ser humano pode dar conta de que estava 

pelado, e a partir daí pôde colocar a lei para si mesmo. Foi essa lei e essa culpa quem 

inauguraram o ser humano, antes dela ele vivia no éden feliz da inconsciência.  Foi 



51 

somente depois da transgressão da lei que o ser humano percebeu que não era mais 

um animal como os outros, pois agora tinha interiorizado a lei que o sujeita, e, a partir 

deste momento o pecado original ficará gravado em sua alma, a culpa proveniente da 

transgressão da lei. 

 

Capítulo 2 – Vigiar e Punir: teorias da sujeição social 
 
 

Do ponto de vista individual, o sujeito tem a sua própria ética, a sua própria 

forma de ver o mundo que o difere de todas as outras pessoas e que lhe confere uma 

autenticidade. Mas do ponto de vista das estruturas, o sujeito é um mero efeito dos 

dispositivos que agem sobre ele. Ele é um efeito da linguagem, pois só consegue 

pensar a partir dela e todos os seus pensamentos já estão dados pelas estruturas 

gramaticais e pelas palavras que existem. 

Se em Lacan o inconsciente é um efeito da linguagem, pois ele só pode se dar 

pelas estruturas linguísticas, o livro “Vigiar e Punir” mostra que o sujeito é um efeito 

da lei, que mais do que controlá-lo, cria o sujeito que visa controlar. É a lei quem cria 

o superego repressor, aquele que determina o certo e o errado, o justo e o injusto e 

todos os regimes de poder e de visibilidade que são dados em uma determinada so-

ciedade. Quando a criança é pequena e aprende que não pode urinar na fralda e que 

precisa usar o penico, ela aprende a regular o seu corpo para atender a uma exigência 

que no fundo é uma lei social. Ela aprende a reprimir os seus impulsos básicos para 

atender as exigências de seus pais. A hipótese básica que está em jogo é que o sujeito 

nasce desta sujeição fundamental. Ele sujeita a sua mente aos efeitos da linguagem 

como Lacan, sujeita o seu corpo aos efeitos do poder como mostra Foucault e sujeita 

a sua identidade aos efeitos da ideologia como mostra o livro de Althusser Ideologia e 

Aparelhos Ideológicos de Estado. 

Neste sentido, seria uma inocência imaginar um sujeito que seja livre da sujei-

ção, pois isso que chamamos de “eu” já é o resultado interno de um jogo de forças 

entre os instintos básicos que precisam ser satisfeitos e uma instância de poder re-

pressora que o reprime para que ele obedeça à lei.  

Todos esses autores, tanto Lacan, quanto Althusser quanto Foucault, partem 

deste mesmo princípio, a de que o sujeito nasce de uma sujeição fundamental. A forma 



52 

dessa sujeição é diferente para cada autor, porque cada um ressalta um ponto de vista, 

ou uma questão em específico, mas é como se todos eles falassem da mesma coisa, 

mas com diferentes perspectivas. A sujeição pela palavra em Lacan é diferente da 

sujeição pela lei como se dá em Foucault, mas os dois se assemelham a essa sujeição 

à ideologia dominante que aparece em “Ideologia e Aparelhos Ideológicos de Estado”. 

Estes três autores se conheciam, e faziam parte do mesmo cenário filosófico francês. 

Quando Foucault fala no livro “Vigiar e Punir” sobre as tecnologias de assujei-

tamento, ou tecnologias dos corpos dóceis, esses conceitos guardam uma profunda 

relação com os aparelhos ideológicos de Estado apesar de estarem falando de coisas 

diferentes. As disciplinas, os exercícios, são técnicas que se aplicam sobre os corpos, 

enquanto os aparelhos ideológicos de Estado atuam sobre a ideologia. Nos dois casos 

o que está em jogo são técnicas de controle social que é aplicado sobre a população, 

uma verdadeira arte de governar. Neste sentido o próprio sujeito vem a ser no mundo 

a partir destas grandes estruturas de poder que o atravessam. O que faz a pessoa 

entrar no universo do social é a observância aos costumes e às leis, aquisição da 

linguagem, a ideologia. Neste sentido vir a ser sujeito é dado por uma alienação fun-

damental, porque ele precisa entrar no jogo da lei e do significante, e quanto ele faz 

isso ele passa a responder por estruturas que são muito maiores do que ele.   

Essas técnicas disciplinares também envolvem técnicas de registro, em que 

tudo precisa ser guardado, anotado e arquivado. Para a gestão dos portos era neces-

sário fazer um registro dos funcionários, o inventário das mercadorias, o controle da-

queles que entram e quem saem, as deserções, os contrabandos e as ilegalidades. 

Depois de revolução francesa, era preciso punir os crimes contra a propriedade. Os 

roubos nas fábricas, nas docas, os contrabandos precisam ser vigiados e guardados 

o tempo todo, e isso implica em um sistema de punição e de vigilância, que se possa 

fazer um controle das mercadorias e inventários de estoque. 

O mesmo esquema se espalhou pelos hospitais, na medida em que era preciso 

fazer um controle dos doentes, expulsar os fingidores, separar as doenças contagio-

sas, cada paciente precisa ter sobre a sua cama uma ficha com o seu prontuário mé-

dico e o seu histórico, e com todas as informações sobre a sua doença. A tecnologia 

da disciplina consiste na criação de corpos dóceis, e talvez a melhor imagem, ainda 

que não tenha sido utilizada por Foucault, é o cachorro de Pavlov. Toda a vez que ele 

ia dar comida para o seu cachorro, ele tocava o sino antes. Depois de um tempo, o 
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cachorro já começava a salivar só de ouvir o sino, mesmo antes de ter recebido a 

comida. Segundo o princípio utilitarista de Bentham, o castigo do crime precisa ser 

maior do que o benefício que o sujeito teria se o cometesse, de tal forma em que o 

sujeito faz uma conta e chega à conclusão de que é melhor seguir a lei. O princípio 

da disciplina e dos corpos dóceis implica que o castigo que a criança experimenta seja 

maior do que o benefício que ela tem. Se ela for chamada a atenção muitas vezes e 

durante muitos anos, com o tempo ela vai ajustar o comportamento dela e falar menos 

durante a aula. 

Essas disciplinas já eram comuns no exército, principalmente depois da inven-

ção do fuzil, que permitia uma mira muito mais apurada, e por isso se fez necessário 

aumentar a disciplina de um batalhão com o objetivo de aumentar as suas forças. No 

exército, quanto maior o número de homens, maior a sua força, mas a partir de um 

certo número essa massa de homens imanejável só pode aumentar a sua força com 

a capacidade disciplinar. 

A sujeição do corpo pela disciplina é um trabalho árduo que dura a vida inteira. 

Ela é inseparável de um princípio de vigilância. Ele precisa ser observado o tempo 

todo para garantir a observância à norma. No começo, ela é exercida por um agente 

exterior, mas com o passar do tempo esse agente externo passa a ser internalizado 

como uma instância psíquica do próprio sujeito. 

O sujeito cindido freudiano é a ideia de uma instância psíquica dividida entre 

um superego repressor e um id que luta para satisfazer as suas pulsões libidinais. O 

superego é a lei que assujeita o sujeito. A ideologia que faz com que ele imite os outros 

com medo de ser excluído do grupo. No entanto, por outro lado, as estruturas dese-

jantes também são dadas pelos aparelhos ideológicos de Estado. A pulsão libidinal é 

uma energia plástica que pode tomar várias formas. Se uma pessoa deseja comprar 

um carro caro, isso significa que própria estrutura desejante já foi colonizada pelos 

bens de mercado, de tal forma que ele pode ter alguma satisfação em comprar uma 

casa na praia, ou um computador novo. O sujeito tem uma carência fundamental, um 

sentimento de incompletude, e a propaganda diz para ele que se ele comprar tal ou 

tal coisa ele vai ser feliz. Algumas vezes esse sentimento de felicidade dura algum 

tempo, algumas vezes essa felicidade dura só o tempo de pegar o pacote na portaria 

e abrir a caixa. No entanto, como o desejo é algo plástico, quando a alegria passa e a 

carência volta, o mercado sempre pode vender algo novo com a mesma promessa de 
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que aquele produto irá trazer felicidade. Desta forma, mesmo as estruturas desejantes 

podem ser cooptadas pelos dispositivos de mercado. 

A disciplina pode ser pensada como uma tecnologia dos corpos dóceis, que 

pouco difere de uma tecnologia de adestramento. É de fato sintomático que essas 

técnicas tenham aparecido justamente durante a revolução francesa, que marca a 

passagem do Antigo Regime para as democracias burguesas. “... uma teoria geral do 

adestramento, no centro dos quais reina a noção de “docilidade” que une ao corpo 

analisável o corpo manipulável. É dócil um corpo que pode ser submetido, que pode 

ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado.” (FOUCAULT 2014 p134). 

Essas técnicas estão associadas a uma maior produtividade do trabalho, mas também 

estão associadas ao maior controle. Analisar a sujeição pela disciplina é diferente da 

ideologia, isso porque se a disciplina controla o corpo, a ideologia controla a alma. O 

assujeitamento pela disciplina não está ligado a nenhum tipo de ideologia. Ele funci-

ona em outra esfera, é mais material no sentido de que os seus efeitos têm um efeito 

direto sobre o corpo, que o torna o objeto de um poder. 

 

“Essa sujeição não é obtida só pelos instrumentos da violência 
ou da ideologia; pode muito bem ser direta, ou física, usar a força con-
tra a força, agir sobre elementos materiais sem no entanto ser violenta; 
pode ser calculada, organizada, tecnicamente pensada, pode ser sutil, 
não fazer uso de armas nem do terror, e no entanto continuar a ser de 
ordem física[...] Além disso, seria impossível localizá-la, quer num tipo 
definido de instituição, quer num aparelho do Estado.” (FOUCAULT 
2014 p29) 

 

A disciplina já existia nas ordens religiosas, nos conventos e nos monastérios. 

Mas ele tinha por função regular as atividades diárias, a hora de comer, a hora de 

dormir, a hora de rezar. Ela já existia nos exércitos, pois esse sempre foi uma massa 

desordenada de pessoas da qual se fazia necessária algum tipo de controle. Mas o 

livro de Foucault mostra como essas técnicas se espalharam rapidamente pelos hos-

pitais, escolas, prisões, pelas empresas, pelos portos. No hospital, é preciso separar 

as doenças contagiosas, expulsar as pessoas que estão fingindo. Nos portos é preciso 

controlar o fluxo de mercadorias, o inventário de estoque, os contrabandos e as ilega-

lidades. A escola neste contexto se coloca como uma máquina de ensinar. Mas, mais 

importante que isso, a escola funciona como como uma fábrica de sujeitos obedientes. 
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Não só uma máquina de ensinar, mas também de vigiar, de hierarquizar, de recom-

pensar” (Foucault 2014 p144) 

 

“Quanto aos instrumentos utilizados, não são mais jogos de re-
presentação que são reforçados e que se faz circular; mas formas de 
coerção, esquemas de limitação aplicados e repetidos. Exercícios, e 
não sinais: horários, distribuição do tempo, movimentos obrigatórios, 
atividades regulares, meditação solitária, trabalho em comum, silêncio, 
aplicação, respeito, bons hábitos. E, finalmente, o que se procura re-
construir nessa técnica de coerção não é tanto o sujeito de direito, que 
se encontra preso nos interesses fundamentais do pacto social: é o 
sujeito obediente, o indivíduo sujeito a hábitos, regras, ordens, uma 
autoridade que se exerce continuamente sobre ele e em torno dele, e 
que ele deve deixar funcionar automaticamente nele. Duas maneiras, 
portanto, bem distintas de reagir à infração: reconstruir o sujeito jurí-
dico do pacto social - ou formar um sujeito de obediência dobrado à 
forma ao mesmo tempo geral e meticulosa de um poder qualquer” 
(FOUCAULT 2014 p128) 

 

O sujeito de direito também é fundado nesta sujeição fundamental, pois ele é 

aquele que está sujeito às leis. Da mesma forma se pode dizer que a lei não controla 

o sujeito, mas ela cria o próprio sujeito que pretende controlar. A lei é quem define o 

certo e o errado, o justo e o injusto, o possível e o impossível. Ela é quem define aquilo 

que pertence ao campo da racionalidade e o campo da loucura. Se tomarmos a pro-

posição de Marx de que as leis existem para proteger a classe dominante e a própria 

psique humana é forjada pela lei, então o caminho para a mudança social passa ne-

cessariamente por estas estruturas psíquicas que são formadas por esse imaginário 

social que está instaurado dentro das nossas mentes. 

O interessante é notar no livro de Foucault que a prisão nasce junto com a 

revolução francesa. Não que ela não existisse antes, mas era usada em casos excep-

cionais, quando a pessoa era muito nova para ir para as galés, ficava na prisão até 

ter idade o suficiente para ser transferida. Normalmente as punições e os castigos 

eram espetáculos realizados em praça pública, e a primeira cena do livro é uma exe-

cução em que cada membro do condenado é amarrado em um cavalo, e cada cavalo 

corre em uma direção até arrancar todos os membros. A cena que Foucault apresenta 

não deu muito certo, e o carrasco precisou cortar os tendões dos membros para os 

cavalos conseguirem arrancar. Os castigos infringidos aos culpados eram dos mais 

cruéis, e tinham por função realçar a assimetria de poder entre o rei e os súditos. O 

objetivo não era reintegrar a pessoa à sociedade, era uma vingança, para que servisse 
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de exemplo para as outras pessoas. 

Em um tempo em que a morte era comum, o castigo era marcado por esse 

espetáculo. As monarquias absolutistas são justamente esse poder absoluto do rei, 

que tinha menos a função de estabelecer a justiça ou de manter a ordem e sim uma 

marcação desse poder do rei que desconhecia limites. Todo o crime contra a socie-

dade era considerado um crime contra o poder soberano, e neste sentido era marcado 

pela extrema assimetria entre aquele que castiga e aquele que é castigado. A osten-

tação das punições marcava uma relação de poder, em que o rei como representante 

de Deus na Terra precisa performar o seu poder na forma de uma ostentação absoluta. 

Foucault sempre se preocupou durante toda a sua obra com a história das pes-

soas indesejáveis, dos loucos, dos criminosos, dos homossexuais. A institucionaliza-

ção da prisão a partir da Revolução Francesa trata de tirar de vista esses criminosos. 

Ao invés de uma ostentação pública da pena, um castigo recluso longe dos olhos de 

todos. A punição pública muitas vezes gerava a revolta da população, que se compa-

decia com o bandido, até porque muitas vezes as penas eram muito duras e as provas 

eram frágeis. Circulavam folhetins contando as peripécias desses criminosos, suas 

façanhas e suas desavenças, e muitas vezes a marginalidade ou o ilegalismo faziam 

parte da vida dessa população que era atirada na pobreza. Esta nova técnica de pu-

nição que se instaurou rapidamente pela Europa não é mais uma vingança do poder 

absoluto do rei, ela trata de novas formas de governabilidade, novas formas de enge-

nharia social que procuram afastar essas formas de identificação da população com 

esses criminosos. 

 

“6) Então se poderá inverter na sociedade o tradicional dis-
curso do crime. Grave preocupação para os fazedores de leis do sé-
culo XVIII: Como apagar a glória duvidosa dos criminosos? Como fa-
zer calar-se a epopeia dos grandes malfeitores cantada pelos almana-
ques, folhetins, as narrativas populares? Se a recodificação for bem-
feita, se a cerimônia de luto se desenrolar como se deve, o crime só 
poderá aparecer então como uma desgraça e o malfeitor como um 
inimigo a quem se reensina a vida social. Em lugar dessas louvações 
que tornam o criminoso um herói, só se propagarão então no discurso 
dos homens esses sinais-obstáculos que impedem o desejo do crime 
pelo receio calculado do castigo” (FOUCAULT 2014 p110) 

 

Neste sentido, a reclusão é o caminho escolhido para essa nova técnica de 

punir. O criminoso agora é retirado da sociedade e dos olhos de todos, e colocado 
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onde ninguém possa ver. O mesmo acontece com o louco, que era tolerado ou aquele 

que era o portador do discurso verdadeiro, passa a ser colocado em um lugar fechado 

onde ele possa ser observado, analisado, controlado. As novas técnicas de poder se-

guem esses espaços fechados, onde é possível ter um controle total sobre esse corpo, 

uma análise e um registro constante que dão espaço para novas técnicas de poder-

saber. A punição como espetáculo dá lugar aos dispositivos de controle e de vigilância, 

e esses dispositivos geram novas formas de saber, mas sempre associadas a dispo-

sitivos de poder. O louco, o doente e o presidiário representam o patológico que foge 

ao normal, e por isso são alvo de observação e de intervenção constante. 

Essa nova forma de sociedade retira de vista aqueles com comportamento di-

vergente, aqueles que não se submetem às normas e que se desviam do bom cami-

nho. Neste sentido essas novas engenharias sociais que se desenvolvem visam a 

uma normalização da sociedade, e isso se dá como um processo de invisibilização 

constante daquilo que foge à regra. A principal preocupação dos fazedores de lei 

desse período é contar uma outra história sobre esse criminoso. Ao invés de um herói 

ou um mártir, ou aquele que é digno de admiração, transformá-lo no vilão. E neste 

sentido o castigo precisa ser aplicado longe dos olhos de todos. O prisioneiro é sub-

metido a um outro sistema de visibilidade, pois se por um lado ele é retirado dos olhos 

de todos, por outro lado se constrói todo um sistema de vigilância e de visibilidade 

sobre esse corpo, que agora pode ser observado vinte e quatro horas por dia, que 

pode ser analisado nos mínimos detalhes, e que agora é o alvo de um poder-saber. 

Não mais aquele que é exposto em praça pública aos olhos de todos mas é o alvo de 

um outro tipo de visibilidade, um olhar que mede, que separa, que metrifica, esquadri-

nha. Não mais o poder absoluto do Rei que age como vingança, mas um poder que 

tem vontade de saber, que se debruça sobre o objeto para analisá-lo e modificá-lo. 

Uma das imagens mais importantes do livro é a do panóptico, que se trata de 

uma forma de arquitetura de prisões em que existe uma torre central e as celas dos 

detentos são construídas de forma que a torre possa exercer uma vigilância constante 

sobre todos os prisioneiros. O vidro da torre de vigilância possui um certo espelha-

mento de tal forma que a pessoa não sabe quando está sendo observada. Esta sen-

sação de vigilância constante faz o detento ajustar o seu comportamento de forma a 

supor que está sempre sendo observado. Em “O Senhor dos Anéis”, o vilão Sauron 

constrói o Olho que tudo vê, uma torre com um olho gigante em cima capaz de vigiar 
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todo o seu reino. Hoje este é um modelo que se espalhou por toda a sociedade, e as 

empresas possuem câmeras de vigilância para espionar os próprios funcionários, 

além de programas espiões instalados em seus computadores para saber o que eles 

estão fazendo. Da mesma forma a escola e o hospital também funcionam a partir 

deste princípio de vigilância constante. Essa vigilância é dada pela própria arquitetura 

dos edifícios, de tal forma que esta favorece essa observação. 

O controle e a vigilância constantes já eram uma característica dessas prisões 

que se tornaram o modelo principal de punição depois da revolução francesa, mas 

este fenômeno está cada dia mais acentuado. Foucault chega a utilizar em seu livro o 

termo “controle total”, isso sem imaginar o que ainda estava por vir. Essa obsessão 

pela visibilidade constante, pelo registro permanente é uma característica da socie-

dade contemporânea, e vai aumentar drasticamente quanto mais aumenta a capaci-

dade computacional, que é capaz de registrar tudo e fazer um controle que pode ser 

revisto, comparado e analisado. O objetivo dessa vigilância total sempre foi o de influ-

enciar o comportamento humano. O livro do Foucault traz a figura de uma árvore, em 

que alguns galhos são podados, ou se coloca um arame para que a árvore adquira 

um formato específico. A ideia é que sejam dados os incentivos e restrições específi-

cos para que o sujeito caminhe por uma determinada direção ao invés de outra. 

A vigilância constante provoca a interiorização do superego. Este representa as 

leis e as normas de uma sociedade que se colocam “acima” do sujeito e o fazem 

obedecer mesmo que não tenha ninguém observando. Essa interiorização da lei re-

pressora pode mesmo ser considerada a condição de nascimento do sujeito, pois este 

passa a existir quando é assujeitado pela ordem simbólica. Antes de ele obedecer à 

lei, ele é simplesmente um bicho, que só sabe comer, dormir e chorar. A condição de 

possibilidade desse sujeito é justamente a sujeição a uma ordem simbólica. Neste 

sentido, o superego pode ser considerado essa lei social, que passa a existir como 

uma instância psíquica que é interiorizada. Todo esse processo é muito parecido com 

o comportamento condicionado ou com o adestramento de um cachorro. Este é livre 

para obedecer ou não a ordem do dono, mas se ele obedecer, ele ganha um petisco 

e se ele não obedecer, ele recebe uma punição. Se os benefícios e os castigos forem 

calculados de forma correta, o cachorro logo irá aprender quais comportamentos são 

vantajosos para ele e quais não.  

Viver em sociedade significa aprender a reprimir os instintos mais básicos. A 
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criança quando entra na escola não consegue ficar quieta na cadeira. Ela conversa 

com os colegas, se mexe o tempo todo e faz outras coisas durante a aula. Depois de 

muito tempo, ela aprende a ficar em silêncio, manter a postura, prestar atenção na 

aula. O bom operário, aquele que é mais produtivo, é aquele que consegue se con-

centrar no trabalho e esquecer de todo o resto. O controle do corpo é fundamental 

para o aumento da produtividade, e para uma nova sociedade em que os desenvolvi-

mentos técnicos fazem cada vez mais necessária a cooperação entre os seres huma-

nos. Essa interiorização da lei se dá pela repetição constante, pela recompensa e pelo 

castigo. Desta forma, é possível “fabricar” um sujeito, para que este desempenhe as 

funções dessa nova sociedade. Neste sentido, não se pode dizer que o sujeito é algo 

“natural” ou que sempre existiu, mas ele é o efeito e o resultado de dispositivos de 

poder e normas que agem sobre o seu corpo e a sua psique. 

O indivíduo que não tem lei come o que quer, dorme a hora que quer e faz tudo 

aquilo que tem vontade. Viver em sociedade significa renunciar a alguns desejos e 

adiar a satisfação de outros. Alguns desejos simplesmente não podem ser satisfeitos 

e precisam ser sublimados, alguns deles só podem ser satisfeitos nos sonhos. A hipó-

tese de Foucault é que esse sujeito nasce justamente desse equilíbrio tenso entre o 

id e o superego, entre as necessidades humanas mais básicas e a lei que faz com 

que nem sempre essas necessidades possam ser satisfeitas imediatamente. Desta 

forma, o sujeito não é autônomo ou autêntico, ele é pelo contrário o efeito das estru-

turas de poder e de significado que agem sobre o seu corpo e a sua mente. Por este 

motivo não seria possível falar de uma libertação da lei, pois o próprio sujeito nos 

convidam a libertar já é o resultado dessa lei que o assujeita. 

O sujeito é um mero efeito das estruturas de poder que agem sobre ele, o re-

sultado das coerções disciplinares e dos dispositivos de poder-saber. Ele é o alvo de 

um poder que pretende reunir informações sobre ele, mas que também pretende 

moldá-lo a partir destes efeitos.  

 
“Quem está submetido a um campo de visibilidade, e sabe 

disso, retoma por sua conta as limitações do poder; fá-las funcionar 
espontaneamente sobre si mesmo; inscreve em si a relação de poder 
na qual ele desempenha simultaneamente os dois papéis; torna-se 
princípio de sua própria sujeição” (FOUCAULT 2014 p.196) 

 

Vigiar e punir por este motivo se apresentam como dois lados da mesma moeda, 
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pois um precisa do outro para ocorrer. Só pode ser punido aquele que está sendo 

vigiado, e a intenção de vigiar é a de punir. A intenção é criar uma correlação forte no 

inconsciente, de tal forma que ele não cometa o crime porque existe uma grande 

chance de ele estar sendo vigiado. A arquitetura da sala de aula permite ao professor 

inspecionar todos os alunos, e repreendê-los assim que eles façam alguma coisa er-

rada. Da mesma forma as fábricas, que são construídas de tal forma a poder vigiar os 

funcionários. E não só o comportamento dos alunos e dos funcionários é vigiado o 

tempo todo, mas também o seu desempenho, o nível do trabalho que apresentam, 

para separar os melhores dos piores e para demitir aqueles que não apresentam um 

resultado satisfatório. Assim como na escola cada aluno possui uma “ficha” contendo 

todas as suas infrações, na empresa também cada funcionário é analisado de maneira 

individual e se mantém um registro de tudo que é considerado pertinente. Mesmo que 

o patrão não saiba os nomes de todos os seus funcionários, ele sempre pode consul-

tar a sua ficha ou perguntar para o encarregado sobre o desempenho de cada um. 

Na escola, os castigos costumavam ser físicos, e o professor usava a palmató-

ria para punir os alunos. Com o tempo, os castigos deixaram de ser físicos e começa-

ram a ser de outra ordem. Atualmente, o professor não pode mais bater no aluno, mas 

isso não significa que não existam mais punições. Muito pelo contrário, os castigos se 

tornam morais e psicológicos, e muitas vezes podem ser mais violentos do que a vio-

lência física. Se a criança não se comporta direito, ela pode repetir de ano, e isso 

funciona muito mais como uma violência moral do que algo humanitário que se faz 

com o aluno que não aprendeu a matéria. Muitas vezes ele pode até saber a matéria, 

e repetir de ano pelo seu comportamento. É uma punição moral que se aplica direta-

mente sob a psique, que é muito mais eficiente do que a violência física. Por isso 

alguém poderia pensar que se os alunos não apanham mais na sala de aula é porque 

se acabou a violência, mas a violência de ordem psicológica pode ser muito mais 

eficiente e terrível. Se uma criança não se comporta direito e apanha do professor, ela 

pode entender que já pagou a sua dívida, e que pode voltar a se comportar da maneira 

que quiser. Se ela repete de ano, por outro lado, o efeito dessa punição se fará sentir 

de maneira muito mais forte e indelével. Aquele que apanha pode sempre se revoltar 

contra os poderes estabelecidos, mas esse castigo que gera a revolta não é o mais 

eficiente do ponto de vista da sujeição. O castigo mais eficiente é aquele que faz o 

sujeito desejar seguir a lei. 
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Os castigos disciplinares sempre podem gerar a revolta daquele que percebe 

que está sendo injustiçado. O filho que percebe que os pais estão lhe aplicando um 

castigo demasiado severo, ou o aluno que percebe que as normas escolares em úl-

tima instância são injustas, ou mesmo da pessoa que é pobre e se dá conta de que o 

sistema econômico é injusto. No entanto as novas formas de poder não se utilizam 

mais da força e da violência, mas manipulam a própria capacidade desejante do su-

jeito. Os trabalhadores das fábricas da Inglaterra do século XIX sabiam que estavam 

diante de uma situação injusta, e por isso se uniam em sindicatos. Eles tinham cons-

ciência de que estavam diante de uma assimetria de poder e que ela só poderia ser 

combatida pela união de suas forças. Assim também vários movimentos de indepen-

dência de países no século XX se utilizaram da revolta contra os opressores coloniais. 

O poder violento, coercitivo pode gerar essa revolta que desafia os poderes. 

As punições brutais a que eram submetidas as pessoas antes da Revolução 

francesa geravam revolta da população, e por isso foram substituídas por penas de 

reclusão, que afastavam o condenado dos olhos do público. Assim também os prisio-

neiros que são submetidos a condições desumanas se revoltam contra o sistema car-

cerário. O próprio livro “Vigiar e Punir” é o resultado de uma fase militante de Foucault 

contra as prisões, e neste sentido ele carrega uma luta prática com relação a esses 

dispositivos disciplinares. Esse livro fez um enorme sucesso depois de lançado e foi 

utilizado em um amplo espectro contra todos os tipos de abuso de poder.  

 
Em fevereiro de 1971, Daniel Defert e seus camaradas maoís-

tas vêm propor a Foucault a criação de uma comissão de investigação 
sobre as condições penitenciárias. Não só Foucault dá seu acordo 
como se engaja irrestritamente nessa iniciativa militante. Assume ele 
próprio a direção do Groupe Informations Prisons (GIP) em 1971, com 
o helenista Pierre Vidal-Naquet e Jean-Marie Domenach, diretor da 
revista Esprit. O endereço do GIP não é outro senão o de Foucault, 
que recebe em sua casa famílias dos presos, recolhe seus depoimen-
tos todos os sábados a partir das 16 horas, após as visitas nas prisões. 
O seu investimento e a sua devoção à causa dos presos foram totais, 
a ponto de adiar a elaboração do seu projeto teórico, que só virá a ser 
publicado após essa fase militante” (DOSSE 2018 p344 -345) 

 

Esse livro foi importante para a geração de maio de 68 para pensar no poder 

não como algo centralizado que emana do Estado, mas como uma rede de relações, 

em que cada profissão ou pessoa detém algum tipo de poder, que é institucionalizado. 

Neste sentido, o juiz carrega um tipo de poder, mas também o médico, o professor e 
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o carcereiro. Lutar contra os poderes estabelecidos é bem mais difícil quando se 

pensa que não se trata somente de uma luta contra o Estado, mas todo um universo 

de relações que perpassam todos os sujeitos, os pais e os filhos, o patrão e o empre-

gado, o policial e o bandido. Se trata de fato de toda uma microfísica do poder.  

Hoje o poder se exerce de outra forma. Não mais pela disciplina e pela coerção, 

mas sim incutindo o desejo na pessoa. Desta maneira, não existe revolta, pois o su-

jeito é o principal responsável pela sua própria sujeição. O poder não vem mais de 

fora, mas de dentro. Ele se exerce pelo desejo que a pessoa tem de ser bem-sucedida, 

de ser promovida no emprego ou de fazer uma faculdade boa. 

 

“Ineficiente é todo poder disciplinar que, com grande esforço, 
aperta violentamente as pessoas com um espartilho de ordens e proi-
bições. Muito mais eficiente é a técnica de poder que faz com que as 
pessoas se submetam ao contexto de dominação por si mesmas. Essa 
técnica busca ativar, motivar e otimizar, não obstruir ou oprimir. A par-
ticularidade da sua eficiência está no fato de que não age através da 
proibição e da suspensão, mas através do agrado e da satisfação. Em 
vez de tornar as pessoas obedientes, tenta deixá-las dependen-
tes.” (HAN 2020 p26) 

 

No entanto, a forma de poder disciplinar ainda exerce uma grande influência na 

formação da psique do indivíduo. A escola funciona pelo poder disciplinar, e é ela 

quem influencia mais diretamente a formação da psique, pois ela atinge o sujeito na 

época em que sua psique está mais vulnerável. O poder disciplinar não dá escolha. O 

aluno não pode escolher o que ele vai estudar, nem quando, nem onde, ele não pode 

escolher nem mesmo o que ele vai comer no almoço. Para ele só resta obedecer. Este 

sujeito só vai entrar em contato com o próprio desejo na sua adolescência quando ele 

se apaixonar. É verdade que existe a televisão, que também influencia diretamente a 

criança, mas a margem de escolha que esta criança tem é muito pequena, a maioria 

das vezes são os outros que decidem por ela. Ela cresce sonhando em ser adulta, 

quando ela tomará as suas próprias decisões, ganhará o próprio dinheiro e fará as 

suas próprias escolhas. Mas quando esse momento chegar, ela já vai ter sido forjada 

na obediência e vai repetir estes comportamentos por conta própria. 

Os aparelhos disciplinares também funcionam pelo exame. É ele quem faz a 

diferenciação entre os indivíduos, entre aqueles que tem um desempenho maior ou 

menor. Se a disciplina toma a todos os indivíduos igualmente, o exame separa, hie-

rarquiza, classifica. Ele é altamente ritualizado, mas também funciona como poder 
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disciplinar, na medida em que faz os alunos obedecerem. 

 

“O exame combina as técnicas da hierarquia que vigia e as da 
sanção que normaliza. É um controle normalizante, uma vigilância que 
permite qualificar, classificar e punir. Estabelece sobre os indivíduos 
uma visibilidade através da qual eles são diferenciados e sancionados. 
É por isso que, em todos os dispositivos de disciplina, o exame é alta-
mente ritualizado. Nele vêm-se reunir a cerimônia do poder e a forma 
da experiência, a demonstração da força e o estabelecimento da ver-
dade. No coração dos processos de disciplina, ele manifesta a sujei-
ção dos que são percebidos como objetos e a objetivação dos que se 
sujeitam. A superposição das relações de poder e das de saber as-
sume no exame todo o seu brilho visível.” (FOUCAULT 2014 p181) 

 
Mas o exame não funciona somente nas escolas, como também nas empresas. 

O tempo todo o funcionário está sendo comparado, examinado, vigiado com o objetivo 

de estabelecer distinções entre eles, para separar os mais produtivos dos improduti-

vos e para demitir os menos adaptados. Nas prisões também os detentos recebem 

uma diminuição de pena caso tenham um bom comportamento. Aqueles que se dedi-

cam mais e que obedecem mais são promovidos, enquanto aqueles que não tem um 

desempenho satisfatório recebem uma punição. O exame pretende ser objetivo, mas 

ele esconde as relações de poder e de adestramento que se escondem por detrás 

dele. 

 

“Finalmente, o exame está no centro dos processos que cons-
tituem o indivíduo como efeito e objeto de poder, como efeito e objeto 
de saber. É ele que combinando vigilância hierárquica e sanção nor-
malizadora, realiza as grandes funções disciplinares de repartição e 
classificação, de extração máxima das forças do tempo, de acumula-
ção genética continua, de composição ótima das aptidões. Portanto, 
de fabricação da individualidade celular, orgânica, genética e combi-
natória. Com eles se ritualizaram aquelas disciplinas que se pode ca-
racterizar com uma palavra dizendo que são uma modalidade de po-
der para o qual a diferença individual é pertinente.” (FOUCAULT 2014 
p188) 

 

A criança aprende desde cedo a maximizar a sua produtividade, e que não 

existe tempo a perder. Ela aprende a se comparar com as outras, a ter o maior de-

sempenho possível, e que ela será comparada e medida o tempo todo. A escola incute 

desde cedo na cabeça do aluno os valores que ela vai carregar por toda a vida, e se 

isso lhe parece natural, é somente porque foi naturalizado através destes grandes 

aparelhos ideológicos. Não é algo natural do ser humano esse desempenho, mas é 
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algo que vai sendo construído com o passar dos anos. O exame se pretende ser um 

critério objetivo, mas não existe um critério que seja puramente objetivo. Quando o 

professor pega a prova de um aluno, a primeira coisa que ele vê é o nome, e muitas 

vezes o comportamento que esse aluno tem em sala de aula influencia muito mais na 

nota dele do que aquilo que ele escreveu na prova. Muitas vezes o aluno que sabe a 

matéria repete de ano pelo seu comportamento, enquanto aquele que não sabe passa 

de ano porque se comportou bem em sala de aula. Neste sentido, conquistar a afeição 

do professor pode valer mais do que aprender a matéria. 

Quando o aluno repete de ano, o discurso é humanitário, ele precisa aprender 

as coisas que ele não aprendeu. No entanto o que existe é um rebaixamento moral 

daquele sujeito, que é obrigado a refazer o ano com as pessoas mais novas do que 

ele. Repetir um aluno de ano é uma punição muito mais eficiente do que submetê-lo 

à palmatória. A dor do castigo passa rápido, mas repetir de ano é algo que fica mar-

cado para toda a vida. O vestibular, por outro lado, que pretende ser uma avaliação 

“isenta” ou puramente técnica, não faz mais do que refletir as disparidades de renda 

e de oportunidades que se distribuem de maneira desigual em nossa sociedade. 

Aquele que se pretende ser puramente técnico acaba por ser o mais ideológico, pois 

toma como iguais aqueles tiveram oportunidades muito diferentes. E nem sempre 

aquele que sabe mais matemática ou mais português é aquele que vai se destacar 

mais no mercado de trabalho, pois este é atravessado por relações intersubjetivas e 

afetivas que vão muito além do mero conhecimento técnico sobre o assunto. 

A disciplina e o assujeitamento funcionam pela repetição. Bourdieu falava em 

seus livros do habitus, que é o fato de a pessoa fazer sempre a mesma coisa. Quando 

a pessoa toca piano ou algum outro instrumento, ela vai tocar bem melhor se tocar 

todo dia. Assim também se ela estudar matemática diariamente, ela vai aprender bem 

mais do que se estudasse somente uma vez por mês. Da mesma forma, seria prati-

camente impossível manter uma criança sentada durante cinco horas em uma sala de 

aula, ela só consegue porque se trata de um exercício diário. Através dessa repetição 

que o sujeito passa a naturalizar as coisas mais absurdas, ou mais incongruentes, ou 

situações que poderiam ser extremamente desconfortáveis, no entanto elas se tornam 

suportáveis com o poder do hábito. A repetição tende a se manter, para o bem ou para 

o mal. Aquele que fuma acaba por pegar o hábito, e para além do vício físico existe 

um vício psicológico daquele que está acostumado a fazer um certo movimento em 
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uma determinada situação. A repetição cria caminhos sinápticos no cérebro, de tal 

forma que aquele que faz o mesmo caminho de carro todos os dias acaba depois de 

um tempo por fazer o caminho quase que inconscientemente. Aquilo que seria extre-

mamente desgastante e difícil de se fazer pode até se tornar fácil e automatizado. É 

ela quem cria o conceito, pois o conceito é aquilo que aparece de novo e de novo. O 

conceito de maçã aparece depois de a pessoa ter visto muitos objetos semelhantes, 

e esses ganham um nome do universal. Os monges budistas conseguem meditar por 

muitas horas porque eles são ensinados desde criança. 

 
 
“Quanto aos instrumentos utilizados, não são mais jogos de re-

presentação que são reforçados e que se faz circular; mas formas de 
coerção, esquemas de limitação aplicados e repetidos. Exercícios, e 
não sinais: horários, distribuição do tempo, movimentos obrigatórios, 
atividades regulares, meditação solitária, trabalho em comum, silêncio, 
aplicação, respeito, bons hábitos. E, finalmente, o que se procura re-
constituir nessa técnica de coerção não é tanto o sujeito de direito, que 
se encontra preso nos interesses fundamentais do pacto social: é o 
sujeito obediente, o indivíduo sujeito a hábitos, regras, ordens, uma 
autoridade que se exerce continuamente sobre ele e em torno dele, e 
que deve deixar funcionar automaticamente nele. Duas maneiras, por-
tanto, bem distintas de reagir à infração: reconstruir o sujeito jurídico 
do pacto social - ou formar um sujeito da obediência dobrado à forma 
ao mesmo tempo geral e meticulosa de um poder qualquer” (FOU-
CAULT 2014 p128) 

 

 

Foucault em seu livro “Vigiar e Punir” fala muito da questão da vigilância, chega 

mesmo a falar em vigilância total. Este é um fenômeno que tem se acentuado cada 

vez mais nos últimos anos, e Zuboff escreveu um livro chamado “Capitalismo de Vigi-

lância”. Hoje em dia não é só nas escolas, prisões e hospitais em que o sujeito está 

sendo vigiado, mas o próprio celular da pessoa trata de vigiá-la vinte e quatro horas 

por dia. Se bem que existe uma discordância dos autores com relação a isso, pois por 

mais que as pessoas estejam sendo vigiadas, a maioria das pessoas não se sente 

realmente vigiadas, e por isso alguns falam em pastoreamento. A vigilância só tem o 

seu efeito disciplinar quando a pessoa sabe que está sendo vigiada, por que neste 

caso ela vai ajustar o seu comportamento com base nesta vigilância externa. No en-

tanto os dispositivos criam uma vigilância silenciosa, em que a maioria das vezes a 

pessoa não sabe que está sendo vigiada, e neste caso não existiriam os efeitos de 

uma interiorização do superego. 
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O smart watch é capaz de medir a frequência cardíaca, a pressão arterial, o 

nível de stress e mandar para o celular e para a nuvem. Desta forma é possível fazer 

um histórico do indivíduo, e até mesmo inferir em alguns casos se o sujeito está com 

algum problema de saúde. No entanto a maioria das pessoas que usa smart watch 

não se sente vigiada. É diferente do panóptico de Bentham ou de uma escola em que 

o sujeito sabe que está sendo vigiado e tenta ajustar o seu comportamento com rela-

ção a isso. 

 
“A vigilância hierarquizada, contínua e funcional não é, sem dú-

vida, uma das grandes “invenções” técnicas do século XVIII, mas sua 
insidiosa extensão deve sua importância às novas mecânicas de poder, 
que traz consigo. O poder disciplinar, graças a ela, torna-se um sis-
tema “integrado”, ligado do interior à economia e aos fins do dispositivo 
onde é exercido. Organiza-se assim como um poder múltiplo, automá-
tico e anônimo; pois, se é verdade que a vigilância repousa sobre os 
indivíduos, seu funcionamento é uma rede de relações de alto a baixo, 
mas também até um certo ponto para cima e lateralmente; essa rede 
“sustenta” o conjunto, e o perpassa de efeitos de poder que se apoiam 
uns sobre os outros: fiscais perpetuamente fiscalizados” (FOUCAULT 
2014 p174)  

 

A prisão desde o seu nascimento foi um grande fracasso. A pergunta que se 

faz é porque então ela continua a ser utilizada ao redor do mundo. É verdade que a 

qualidade das prisões varia bastante de país para país, mas ela não consegue reade-

quar o preso à sociedade, nem o recolocar no mercado de trabalho ou reformar a sua 

vida. A questão que se coloca então é porque ela continua sendo utilizada e não se 

tenta construir um novo modelo, algo que de fato acabe com a criminalidade. Talvez 

seja preciso pensar não no que a prisão fracassa, mas sim no que ela cria com su-

cesso, e o que ela faz muito bem é criar um circuito de delinquência.  

 

“O atestado de que a prisão fracassa em reduzir os crimes deve 
talvez ser substituído pela hipótese de que a prisão conseguiu muito 
bem produzir a delinquência, tipo especificado, forma política ou eco-
nomicamente menos perigosa — talvez até utilizável — de ilegalidade; 
produzir os delinquentes, meio aparentemente marginalizado, mas 
centralmente controlado; produzir o delinquente como sujeito patolo-
gizado. O sucesso da prisão: nas lutas em torno da lei e das ilegalida-
des, especificar uma "delinquência". Vimos como o sistema carcerário 
substituiu o infrator pelo "delinquente". E afixou também sobre a prá-
tica jurídica todo um horizonte de conhecimento possível. Ora, esse 
processo de constituição da delinquência-objeto se une à operação 
política que dissocia as ilegalidades e delas isola a delinquência. A pri-
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são é o elo desses dois mecanismos; permite-lhes se reforçarem per-
petuamente um ao outro, objetivar a delinquência por trás da infração, 
consolidar a delinquência no movimento das ilegalidades. O sucesso 
é tal que, depois de um século e meio de "fracasso", a prisão continua 
a existir, produzindo os mesmos efeitos e que se têm os maiores es-
crúpulos em derrubá-la.” (FOUCAULT 2014 p272) 

 
 

O que a prisão faz então é criar um circuito de delinquência, que pode ser vigi-

ado e controlado. Se uma pessoa suspeita está andando na rua, o policial pede a 

identidade dela e passa um rádio para a central para verificar se ela tem uma ficha 

criminal. Se ela já foi presa uma vez ela passa imediatamente a ser considerada sus-

peita. Para a pessoa conseguir um emprego, ela precisa apresentar o atestado de 

antecedentes criminais, e se ela já tiver passado pelo sistema carcerário provavel-

mente ela não vai conseguir a vaga. Desta forma, a passagem pela prisão cria um 

sistema de exclusão em que a pessoa é jogada para a marginalidade pelo resto da 

vida, e só consegue emprego se for na ilegalidade. A prisão não acaba com as ilega-

lidades, pelo contrário até as promove, mas ela cria um sistema burocrático em que 

essas ilegalidades podem ser vigiadas e controladas. 

 
“O tráfico de armas, os de álcool nos países de lei seca, ou 

mais recentemente os de droga, mostrariam da mesma maneira esse 
funcionamento da “delinquência útil”; a existência de uma proibição 
legal cria em torno dela um campo de prática ilegais, sobre o qual se 
chega a exercer controle e a tirar lucro ilícito por meio de elementos 
ilegais, mas tornados manejáveis por sua organização em delinquên-
cia. Este é um instrumento para gerir e explorar as ilegalidades” FOU-
CAULT 2014 p274) 

 

Desta forma é possível explorar politicamente essas ilegalidades, o que é ab-

solutamente necessário em uma sociedade que tem o medo como um afeto político 

central. O Estado é aquele que oferece proteção para os cidadãos, mas para que isso 

aconteça as pessoas precisam ter medo de andar na rua, de confiar nos outros, e por 

isso precisam de um Estado que lhes forneça segurança. Normalmente os temas dos 

candidatos à eleição são saúde, educação e segurança. Por isso é preciso que as 

pessoas tenham medo de andar na rua, de sair sozinhas, porque se isso não aconte-

cesse um Estado repressor e autoritário não seria necessário. 

O bandido traz esse medo social, de que as minhas coisas sejam roubadas, 

medo da morte violenta e as pessoas dão poder ao Estado para se sentirem seguras. 

Ninguém sabe como vai ser o futuro. Mas uma das melhores formas de controlar as 
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pessoas é pelo gerenciamento das expectativas com relação ao que pode acontecer. 

O medo do futuro pode ser controlado pelos Aparelhos Ideológicos de Estado, e é 

justamente essa expectativa que orienta as ações das pessoas no presente. Dessa 

forma, é possível manipular o medo das pessoas dos imigrantes, dos assaltantes, dos 

marginais.  

O Estado sempre justificou a sua opressão e a sua arbitrariedade com a justifi-

cativa de que ele protege os indivíduos uns dos outros. Um dos maiores clássicos da 

filosofia política, o Leviatã de Hobbes, tem como tese central de que no estado de 

natureza existia uma guerra de todos contra todos, e o Estado é aquele que possui o 

monopólio do uso da força para garantir que não haja a violência entre os indivíduos. 

Desde os tempos medievais das monarquias europeias, o rei é aquele que garante a 

paz entre os seus súditos, nem que para isso ele tenha que usar a força. Em todas as 

sociedades, em que existem laços sociais entre as pessoas, existe o medo que as 

pessoas têm umas das outras. O medo do outro sempre vai existir, mas a questão é 

como esse medo pode ser manejado e orientado para questões políticas específicas, 

pois esse medo e essa insegurança podem ser canalizados para questões biolíticas. 

O medo pode ser caracterizado como afeto político, e os nossos afetos e os 

nossos sentimentos podem ser usados para manipular a forma como nós imaginamos 

o mundo e aquilo que nós queremos como transformação possível. Aquilo que nós 

consideramos como possibilidade de transformação se dá pelas nossas disposições 

afetivas, e nem sempre nós podemos estar conscientes delas. As nossas fantasias 

sociais, as nossas lendas urbanas, elas podem ser manipuladas por histórias que são 

constantemente repetidas, de tal forma a criar um imaginário sociopolítico. Desta 

forma é possível fazer com que as pessoas acreditem que não há outra saída, e por 

isso nós passamos a sentir e a pensar basicamente as mesmas coisas.  

Se os modos de sujeição social passam basicamente pelos circuitos dos afetos, 

talvez o sentimento mais forte além do desejo é o medo. O medo se dá pela previsão 

do futuro, mas como ninguém sabe o que vai acontecer, esse imaginário do futuro 

pode ser manipulado.  

O Estado é aquele que garante a sujeição às leis, e isso é feito pela violência e 

pelo medo da punição. É preciso que as pessoas tenham medo do poder do Estado, 

mas para isso é preciso que ele faça valer a sua força em cima de algumas pessoas, 

para que estas sirvam de exemplo. O sujeito tem medo da punição e do castigo, mas 
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se ninguém for punido ninguém teria medo do poder do Estado, e a prisão é eficiente 

justamente nessa gerência das ilegalidades, nesse controle da delinquência. 

 

“Não quer dizer que da prisão saíram as ciências humanas. 
Mas se elas puderam se formar e provocar no epistemê todos os efei-
tos de profunda alteração que conhecemos, é porque foram levadas 
por uma modalidade específica e nova de poder: uma certa política do 
corpo, uma certa maneira de tornar dócil e útil a acumulação dos ho-
mens. Esta exigia a implicação de correlações definidas de saber nas 
relações de poder: reclamava uma técnica para entrecruzar a sujeição 
e a objetivação: incluía novos procedimentos de individualização. A 
rede carcerária constitui uma das armaduras desse poder-saber que 
tornou historicamente possíveis as ciências humanas. O homem co-
nhecível (alma, individualidade, consciência, comportamento, aqui 
pouco importa) é o efeito-objeto desse investimento analítico, dessa 
dominação-observação.” (FOUCAULT 2014 p300) 

 

 A disciplina exige um controle minucioso do corpo. Foucault fala dos exercícios 

militares, em que cada movimento tem uma posição específica, o lugar do fuzil, a 

velocidade da marcha, a posição dos pés, todos os movimentos sincronizados. O 

exército era uma massa de pessoas pobres que era necessário disciplinar, colocar um 

mínimo de ordem nessa massa de homens jovens e violentos. 

A escola também insiste neste controle minucioso do corpo. A insistência na 

maneira mais eficiente de pegar no lápis é a maneira mais ergonômica, aquela mais 

eficiente e que vai gerar menos desgaste no corpo, mas também é uma exigência de 

normalização, para que todas as pessoas façam igual, de padronização e de controle. 

Da mesma forma que se a pessoa aprende a tocar um instrumento, a primeira 

coisa que o professor insiste é a forma correta de pegar no violão, a postura, o formato 

correto da mão no piano. O mesmo movimento insistente e repetitivo pode gerar le-

sões irreversíveis no corpo, como é o caso da tendinite causada pelo movimento do 

mouse, o que pode causar uma dor pelo resto da vida e incapacitá-lo para o trabalho. 

A cena mais clássica sobre o assunto é o filme Tempos Modernos em que o 

Charlie Chaplin é o funcionário de uma fábrica e precisa apertar parafuso o dia inteiro. 

Quando ele se distrai ele precisa correr e apertar os parafusos que ele não apertou, 

para que o funcionário seguinte possa fazer o seu trabalho. Quando ele sai do trabalho, 

ele continua fazendo o mesmo movimento, e começa a ver parafusos a serem aper-

tados em todas as coisas. O drama do Charlie Chaplin é a desse novo sujeito con-

temporâneo que não tem disciplina para fazer o mesmo trabalho estafante e repetitivo 
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o dia inteiro. 

Na mesma cena os seus patrões resolvem testar uma nova máquina de alimen-

tação, que fornece comida para o funcionário enquanto ele trabalha. As novas formas 

de acumulação de capital e de organização social do trabalho exigem novas formas 

de produção do trabalhador, e para isso é necessário um controle minucioso do corpo, 

o movimento mais eficiente possível extrai a maior quantidade de mais-valor. 

Essa nova sociedade industrial exige um controle total do corpo para maximizar 

a margem de lucro em uma sociedade em que esta é cada vez mais baixa e o capital 

precisa sempre se acumular mais. 

Outra cena clássica é a do clipe do Pink Floyd, Another Brick in the Wall, em 

que as criancinhas estão com sacos de papel na cabeça caminhando em cima de uma 

linha de montagem em direção a um grande moedor de carne. A sociedade industrial 

é essa da produção em série de bens de consumo, em que as coisas são feitas com 

o menor custo possível, e para isso transformam o trabalhador em uma mera máquina, 

uma mera peça dessa grande fábrica que parece produzir sozinha e que cada traba-

lhador é intercambiável da mesma forma que se pode trocar uma peça com defeito. 

O trabalhador transformado em máquina é colocado em meio a outras máqui-

nas, mas só é utilizado quando o custo da mão de obra é menor do que o custo dos 

bens de capital. Desta forma, o capitalista transforma trabalho e capital em equivalen-

tes que podem ser intercambiáveis, e se utiliza daquele que tem o menor custo e que 

maximiza a produção. O trabalhador transformado em coisa é utilizado até o seu des-

gaste total, e depois trocado da mesma forma que a depreciação de uma máquina. 

O controle material do corpo gera controle espiritual, pois como dizia Marx 

aquele que detém as condições materiais da sociedade é aquele que detém as con-

dições espirituais. Desta forma, o trabalhador da fábrica que repete os mesmos movi-

mentos todos os dias acaba por naturalizar aquilo, e passa a tomar como natural 

aquilo que é fruto e uma repetição constante. Um jogador de tênis treina rebater a bola 

até que o movimento se torne natural, mas isso é fruto de muita repetição que passa 

a ser feito com naturalidade, como se a pessoa tivesse nascido fazendo aquilo, como 

se fizesse parte da própria natureza. 

Da mesma forma é aprender a ler e a escrever, que é um processo longo, com-

plexo e demorado, mas que depois de muitos anos o cérebro faz de maneira automá-
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tica, e transforma imediatamente aquele conjunto de símbolos em uma palavra e de-

pois em uma frase. Um dos maiores perigos da ideologia é essa naturalização dos 

movimentos que foram formados com muita dedicação e com muito esforço, porque 

ele faz parecer que as coisas sempre foram assim e sempre serão, quando na verdade 

é a sedimentação longa e lenta de discursos, práticas, desejos, repetições e de pode-

res que nos atravessam. 

O ser humano gosta muito da rotina e da repetição, pois é aí que ele se encontra 

com aquilo que já é familiar e que já é conhecido. Seria extremamente estressante e 

angustiante se cada dia fosse uma surpresa completa, e isso demandaria uma quan-

tidade absurda de esforço mental. Por isso o ser humano gosta de criar uma rotina, 

de acordar sempre no mesmo horário, comer sempre as mesmas coisas no café da 

manhã, fazer sempre o mesmo caminho para o trabalho. Aquilo que já é conhecido 

permite que ele faça as coisas no “automático”, e gaste menos energia psíquica para 

fazer as coisas do dia a dia, liberando assim os pensamentos para pensar em outra 

coisa. 

Mas aquele que nasceu e viveu em uma sociedade em que as coisas foram 

sempre as mesmas pode não perceber que tudo aquilo é o resultado de longas lutas 

pelo poder e a sedimentação de costumes, e que poderia ser diferente, e que nada 

impede que uma coisa seja feita de outra maneira. Nós temos a tendência de achar 

de que uma coisa é feita de determinada maneira porque essa é a maneira mais efi-

ciente, mas nem sempre é assim, ela pode ser somente o resultado de dispositivos 

de poder e de saber que agem sobre o sujeito sem que ele se dê conta. 

A passagem da Revolução Francesa e da Revolução industrial foi também a 

produção de novas formas de subjetividade. Uma sociedade que necessita de uma 

acumulação cada vez maior de seres humanos necessita da criação de um sujeito 

obediente, que saiba respeitar as regras e que aplique toda a potência do seu corpo 

na produção do Capital. A primeira revolução técnica não se deu com as máquinas, 

mas com a produção especializada, que Adam Smith relata na fábrica de alfinetes. Se 

cada trabalhador fizer um alfinete inteiro, ele faz um pouco, depois vai parar para fu-

mar, depois pensa um pouco, e no final do dia ele produziu vinte alfinetes. Quando 

cada trabalhador é responsável por fazer uma parte do produto, ele precisa seguir o 

ritmo do grupo, que necessariamente vai se dar pelo trabalhador mais rápido. O re-

sultado disso é que ele não tem tempo de pensar na vida, nem mesmo tempo de ir ao 
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banheiro, pois se ele fizer isso os alfinetes começam a se acumular. O trabalhador 

não é mais dono do ritmo de trabalho, mas ele precisa obedecer ao ritmo que é dado, 

que é necessariamente muito mais rápido, e aquele que não seguir é demitido. 

 

“Se a decolagem econômica do Ocidente começou com os pro-
cessos que permitiram a acumulação de capital, pode-se dizer, talvez, 
que os métodos para gerir a acumulação dos homens permitiram uma 
decolagem política em relação a formas de poder tradicionais, rituais, 
dispendiosas, violentas e que, logo caídas em desuso, foram substitu-
ídas por uma tecnologia minuciosa e calculada da sujeição. Na ver-
dade, os dois processos, acumulação de homens e acumulação de 
capital, não podem ser separados; não teria sido possível resolver o 
problema da acumulação de homens sem o crescimento de um apa-
relho de produção capaz ao mesmo tempo de mantê-los e de utilizá-
los; inversamente, as técnicas que tornam útil a multiplicidade cumu-
lativa de homens aceleram o movimento de acumulação do capital.” 
(FOUCAULT 2014 p213) 

 

Nesta passagem Foucault afirma que a decolagem do ocidente não se deu so-

mente por uma acumulação de capital, mas também por uma acumulação de pessoas 

que se deu pela sociedade disciplinar. Pois o grande dilema do capitalismo é que en-

quanto o capital se encontra cada vez mais concentrado, os processos de produção 

necessitam de uma produção cada vez mais cooperativa. Se em uma sociedade tra-

dicional poucas pessoas são capazes de fazer tudo o que necessitam para sobrevier, 

na sociedade contemporânea cada pessoa é responsável por uma parte muito pe-

quena do processo, e por isso é uma produção muito mais especializada. 

Este sujeito obediente não é uma constante histórica, mas ao contrário tem uma 

data de nascimento. Não que antes ele não obedecesse, mas o esquema de sujeição 

era religioso e tinha o seu fundamento nos preceitos morais da Igreja. Desta forma a 

sujeição não se dava pelo patrão, mas sim por Deus, que era aquele que tudo vê e 

que vai castigá-lo pelos seus pecados. 

Neste sentido se pode falar que os processos de constituição do sujeito eram 

diferentes na Idade Média e depois da Revolução Francesa. Na idade média também 

existia um grande Sujeito que vigiava os seus súditos, mas essa era a função de Deus, 

que está em todos os lugares e que observa tudo o que as pessoas estão fazendo. 

Neste sentido a pessoa também se sentia vigiada o tempo todo, e a partir desta vigi-

lância internalizava os esquemas de conduta. Althusser chega a falar em seu livro 

Ideologia e Aparelhos Ideológicos de Estado que a religião foi a primeira ideologia. 
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Essa vigilância constante também tem uma contrapartida que é a punição, pois não 

pode haver vigiar sem punir. Essa punição, ou promessa de punição, é representada 

pelo inferno. 

Não existe vigilância sem uma promessa de punição, e o efeito psíquico sobre 

o sujeito é bastante parecido com aquele exercido pelo panóptico, pois aquele que se 

sente vigiado começa a prestar atenção na sua conduta até internalizar os dispositivos 

psíquicos que o fazem obedecer sem que exista uma força externa. 

Da mesma forma que nas sociedades modernas, também na sociedade medi-

eval existe uma lei que precisa ser cumprida, e essa lei é quem molda os dispositivos 

psíquicos e as condutas sociais. Aquilo que é repetido à exaustão acaba por se tornar 

uma verdade, e a partir deste ponto ela passa a ser invisível, pois o que está natura-

lizado passa a ser evidente. 

A Igreja também tinha os seus próprios esquemas de punições, e queimava os 

hereges e as bruxas. Essas técnicas exerciam um controle geopolítico sobre a popu-

lação, que tratava de manter a população ideologicamente coesa. 

Também existiam as cruzadas contra os hereges, e as missões jesuítas para 

os “selvagens” do novo mundo. Um sistema de pensamento que entrou em consenso 

passa a ser considerado uma verdade, e aquele que pensa diferente só pode estar 

errado ou louco. Desta forma a luta contra o inimigo externo funciona como uma forma 

de coesão interna, pois fortalece esses valores que são compartilhados coletivamente. 

A igreja também tinha os seus métodos de inquérito e de inquisição. O sujeito 

é convidado a contar os seus problemas ao padre, com a promessa de que este per-

doará os seus pecados. Hoje em dia a psicanálise também se utiliza desta técnica da 

expiação da culpa pela palavra. É preciso falar sobre o assunto, e fazer falar, e essas 

técnicas de inquérito parecem se repetir e guardar uma profunda relação umas com 

as outras. O ato de confissão perante o padre guarda uma relação com a fala da 

psicanálise. Althusser também fala em seu livro Ideologia e Aparelhos Ideológicos de 

Estado de que o grande sujeito interroga esses pequenos sujeitos sobre a sua condi-

ção de culpa. 

Ele conta a famosa cena em que a pessoa está andando na rua e o policial 

chama “Ei, você”, e na grande maioria dos casos a pessoa sabe que é para ela, como 

se nós tivéssemos o tempo todo sendo interrogados sobre a nossa culpa, e o tempo 

todo tentando provar a nossa inocência. 
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E neste sentido a culpa também exerce um importante papel na constituição 

desse sujeito, pois ele está sempre sendo vigiado pela lei, pelas câmeras de segu-

rança e por Deus e por isso está sempre tentando provar que não fez nada de errado. 

Mas é como se tivesse alguém o tempo todo nos vigiando, alguém à espreita obser-

vando os nossos pecados para no dia do juízo final o no dia da nossa morte, quando 

tivermos que acertar as contas com Deus, haverá um grande julgamento e todos os 

nossos pecados serão mostrados em uma grande tela, e nós seremos convidados a 

explicar cada um deles, e se por acaso nós não pudermos justifica-los, ou se Deus 

chegar à conclusão de que nós somos uma má pessoa, nós seremos mandados para 

o inferno para o castigo eterno. 

A paranoia é este estado patológico de que sempre existe alguma pessoa nos 

observando, que pode ser uma pessoa específica, ou os alienígenas, ou somente al-

gum sentimento obscuro. A síndrome de perseguição pode estar associada a uma 

baixa autoestima, e faz com que a pessoa ache que estão todos olhando para ela. 

Outras síndromes paranoicas podem ser causadas pelo consumo de drogas, ou tam-

bém é comum em pessoas muito solitárias e pessoas muito isoladas. 

Um filme que fez muito sucesso é o Show da vida de Truman, em que o perso-

nagem principal vive uma vida comum, até descobrir que vive em um reality show, e 

que tudo a sua volta é uma mentira, e que na verdade ele está sendo observado o 

tempo todo por todas as pessoas do mundo, e que inclusive ele é uma das pessoas 

mais famosas do mundo, e que todas as pessoas sabem da vida dele, mas que tudo 

é feito de tal forma que ele não saiba de nada, até que finalmente ele descobre a 

verdade. Quando esse filme foi lançado, muitas pessoas começaram a achar que vi-

viam em um mundo de mentira, e que o mundo era falso e que todas as pessoas à 

volta dela viviam em função dela, e começaram a achar que viviam em um reality show 

e que estavam sendo vigiadas o tempo todo. 

Talvez o caso mais famoso de paranoia relatado por Freud seja o caso do pre-

sidente Schreber. É verdade que Freud nunca chegou a conhecê-lo, somente leu o 

seu livro Memórias de um doente dos Nervos. Nele, o paciente relata como passou 

de uma carreira muito bem-sucedida para um paciente com manias de perseguição. 

Logo depois de ser promovido para presidente da corte de apelação da baixa saxônia, 

começou a ter sintomas de mania de perseguição. Ele já tinha tido uma crise antes, e 

já tinha sido internado em uma clínica psiquiátrica. Mas essa segunda crise foi muito 
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mais severa, o que o levou a ter uma internação de muitos anos. 

Ele tinha um pai severo e bem-sucedido, e isso remete ao fato de um superego 

repressor. O seu pai era médico e foi o inventor de alguns importantes exercícios er-

gonômicos. O seu avô também tinha sido uma pessoa muito famosa e bem-sucedida. 

É interessante pensar também na função que ele exercia: juiz. Isso funciona quase 

como uma metáfora, pois o juiz remete novamente à figura do superego, como aquele 

que julga e que impõe a lei. 

A sua doença se tratava de achar que Deus queria transformá-lo em uma mu-

lher para engravidá-lo, e falava com ele através dos pássaros. Deus não entendia 

muito do mundo dos vivos, pois só lidava com pessoas mortas, e por isso não entendia 

muito bem a diferença entre um homem e uma mulher, e queria transformá-lo em uma 

mulher para copular com ele e dar origem a uma nova raça. A figura de Deus também 

remete à figura do pai, daquele que impõe a lei através da violência. 

Para sair do asilo, ele apresenta esse livro Memórias de um doente dos nervos, 

também como uma peça de argumentação jurídica, ou seja, ainda sob os moldes do 

julgamento ou sob os moldes do tribunal. 

A argumentação de Freud é a de que Schreber teria entrado em contado com 

desejos homossexuais e para se defender desse desejo desenvolveu uma paranoia. 

É interessante pensar que Schreber realmente melhorou da sua paranoia quando co-

meçou a aceitar a sua transexualidade. Só quando ele começou a aceitar o seu desejo 

é que ele começou a apresentar o processo de cura da sua paranoia. 

No final das contas, aquele que observa o paranoico é a própria pessoa, e é 

por isso que ele nunca consegue se livrar desse olhar vigilante que o observa o tempo 

todo. Os primeiros trabalhos de Lacan falam justamente dessa paranoia, e ele fala de 

um sujeito cindido, dividido, entre o observador e o observado, que julga e que reprime. 

Essa divisão corresponde à divisão do Id e o superego. O id se refere ao nosso lado 

animal, às nossas pulsões, nossos desejos, necessidades básicas, enquanto o supe-

rego representa a interiorização da lei, à instância repressora, o juiz que existe dentro 

de nós, o grande pai que nos oprime e que nos força a obedecer. 

Por este motivo todo mundo é um pouco paranoico, acha que o Google está 

lhe perseguindo, tem delírios de grandeza, acha que o mundo todo é falso e que é só 

um cenário para enganar. Essa paranoia segundo as teorias de Freud e Lacan cor-

responde ao próprio narcisismo, à relação desse sujeito que se dobra sobre si mesmo 
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como um espelho, que se coloca como observador e observado ao mesmo tempo. 

Essa relação espectral, do sujeito que se observa seria a base da formação do Eu, 

pois o Eu seria essa figura do sujeito que se aliena, daquele que só pode compreender 

a si mesmo como visto de fora, pois se ele adotar a visão normal ele é o ponto cego 

de si mesmo, os nossos olhos têm essa característica especial de que eles conse-

guem ver tudo menos a nós mesmos, e por isso ele precisa desse espelhamento. 

Somente através desse espelho, dessa alienação fundamental é que ele consegue se 

ver como sujeito e objeto ao mesmo tempo, mas neste caso ele aparece necessaria-

mente como cindido, como dividido, entre aquele que observa e aquele que é obser-

vado. 

A hipótese de Butler em seu livro “A vida psíquica do poder: teorias da sujei-

ção” é a de que o sujeito nasce dessa dobra, dessa torção fundamental, em que ele 

passa a ser o vigia e o algoz, o prisioneiro e o carcereiro, assim como uma cobra 

que morde o próprio rabo, o sujeito passa a existir quando se reconhece no espelho, 

quando consegue se colocar ao mesmo tempo como sujeito e objeto da observação. 

Esse olhar-se de fora cria um sujeito duplo, cindido, entre o id de deseja e o 

superego que reprime. Dessa forma, o sujeito não realiza essa dobra, ele é a própria 

dobra, tal como um bumerangue que é atirado somente para voltar para o mesmo 

ponto. 

O sujeito nasce então dessa ambivalência fundamental. Ao mesmo tempo que 

se trata de uma subjetividade livre é assujeitado pelas estruturas sociais. O termo 

“subjetivação” traz em si o paradoxo: o assujettissement denota tanto o devir do su-

jeito quanto o processo de sujeição – só se habita a figura da autonomia sujeitando-

se a um poder, uma sujeição que implica uma dependência radical. (BUTLER 2017 

p81) 

A lei que barra o desejo é constituída da mesma libido que deseja. Se uma 

pessoa tem desejo por um bolo de chocolate, e ela se proíbe de comer esse bolo, a 

energia libidinal para segurar a vontade de comer o bolo se origina da mesma libido 

que tem vontade de comer. Isso resulta em uma libido que se volta sobre si mesmo, 

de uma força libidinal que é usada para reprimir o próprio desejo. A hipótese de Butler 

é que o sujeito nasce dessa dobra, desse retorno para si mesmo, em que a energia 

psíquica, na incapacidade de alcançar o objeto, se volta para a repressão do próprio 

desejo. 
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A repressão da libido é sempre entendida como uma repres-
são investida pela libido. Por conseguinte, a libido não é de modo ne-
nhum negada pela repressão; em vez disso, ela se torna o instru-
mento de sua própria sujeição. A lei repressiva não é externa à libido 
que reprime, mas reprime na medida em que a repressão se torna 
uma atividade libidinal. (BUTLER, 2017 p53) 

 

Se o superego é justamente essa introjeção da lei, ele é formado pela própria 

libido que deseja, que neste caso se volta sobre si mesma. Por este motivo o superego 

é o desejo que a pessoa tem de reprimir o seu próprio desejo, ou seja ele é o desejo 

da pessoa pela sua própria sujeição. Se a pessoa tem o desejo de comer um chocolate 

mas ela se proíbe de comer esse chocolate para emagrecer, então o desejo que ela 

tem de emagrecer provém da mesma libido que deseja o chocolate. Viver em socie-

dade neste sentido significa desejar ativamente a sua própria sujeição. 

  
Ele (Freud) descreve a consciência como a força de um de-

sejo – embora algumas vezes seja a força da agressão – que se volta 
sobre si mesmo, e ele entende a proibição não como uma lei externa 
ao desejo, mas como a operação do desejo na medida em que gira 
em torno de sua própria possibilidade (BUTLER 2017 p62) 

   

Segundo Levi-Strauss, a proibição do incesto é uma constante em todas as 

sociedades. Tomando o livro de Freud “Totem e Tabu” como referência, ele demonstra 

que em todas as sociedades o parente próximo não pode ser tomado como marido ou 

esposa. Desta forma se pode dizer que toda a sociedade nasce de uma proibição, 

daquilo que se pode ou não fazer. O sujeito social nasce justamente dessa sujeição à 

uma lei, de uma regra que proíbe certos comportamentos. 

A sociedade nasce então justamente dessa lei, que proíbe certos comporta-

mentos e permite outros, de tal maneira que a lei é interiorizada em instâncias psíqui-

cas e o sujeito passa a desejar ativamente a sua própria sujeição. 

 

Capítulo 3 – O Capitalismo de Vigilância 

 

É possível dizer que esses novos Aparelhos Ideológicos estão cada vez mais 

deixando de ser do Estado para adquirir um caráter de Aparelhos Ideológicos do Im-

pério. Os jornais, as revistas e as redes de televisão tinham um alcance nacional, mas 
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geralmente não tinham um alcance para muito além disso. Já existia o cinema, que 

tinha um caráter imperialista, que é feito em Hollywood mas é exportado para todos 

os cantos do mundo. No entanto, esses novos aparelhos ideológicos como o Google, 

o Facebook e a Amazon parecem cada vez mais ter um caráter transnacional e impe-

rialista. O resultado disso é que as estruturas de controle ideológico estão cada vez 

mais nas mãos dos Estados Unidos. A rede Globo tem um importante papel no con-

trole ideológico do ponto de vista nacional, mas o Netflix tem um alcance muito maior 

e responde a interesses que não são mais os brasileiros, mas sim interesses estadu-

nidenses do ponto de vista global. 

Era muito comum nos primeiros 15 anos de Internet as pessoas terem progra-

mas de compartilhamento de arquivos, tais como o Emule ou o Torrent. Existia uma 

verdadeira cultura de anarquia de informação, onde as pessoas compartilhavam fil-

mes e jogos de uma maneira livre, desafiando inclusive as grandes indústrias. As pes-

soas baixavam filmes franceses, iranianos, os clássicos do cinema cult e todo tipo de 

música. Hoje em dia, o Netflix parece ter ganhado a guerra. Muitas poucas pessoas 

ainda usam Torrent, a maioria simplesmente paga por estes serviços de streaming 

que são muito fáceis e muito baratos. O resultado disso é que nós não vemos mais os 

clássicos da Nouvelle Vague, mas somente aquilo que o Netflix nos manda assistir, 

que são os enlatados de Hollywood repetidos à exaustão. Nós perdemos a liberdade 

de escolher entre os filmes de contracultura porque o mainstreaming simplesmente 

era mais fácil, e as próximas gerações vão ter muito mais dificuldade de lutar essa 

guerra. As tecnologias de compartilhamento de arquivo estão entrando cada dia mais 

em desuso. O uso ideológico que se faz destes aparelhos é inseparável do seu uso 

geopolítico e militar: 

 

“Quando nos comunicamos por internet ou telefonia celular, 
que agora está imbuída na internet, nossas comunicações são inter-
ceptadas por organizações militares de inteligência. É como ter um 
tanque de guerra dentro do quarto. [...] Nesse sentido, a internet, que 
deveria ser um espaço civil, se transformou em um espaço militarizado. 
Mas ela é um espaço nosso, porque todos nós a utilizamos para nos 
comunicar uns com os outros, com nossa família, com o núcleo mais 
íntimo de nossa vida privada. Então, na prática, nossa vida privada 
entrou em uma zona militarizada. É como ter um soldado embaixo da 
cama” (ASSANGE 2013 p10) 
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Todos os cabos de fibra ótica que são usados no Brasil passam necessaria-

mente pelos Estados Unidos, assim como toda a arquitetura de satélites. Como toda 

a informação que circula na internet é indexada com data, hora, IP do computador 

além de outras informações, toda essa informação pode ser facilmente rastreada e é 

interceptada por organizações de inteligência do mundo todo. Não só os Estados Uni-

dos, mas todas as grandes potências guardam essas informações através de agên-

cias de inteligência, e é muito fácil fazer uma consulta por uma pessoa específica.  

 

“Não é segredo algum que, na Internet, todos os caminhos que 
vão e vêm da América Latina passam pelos Estados Unidos. A infra-
estrutura da internet direciona a maior parte do tráfego que entra e sai 
da América do Sul por linhas de fibra óptica que cruzam fisicamente 
as fronteiras dos Estados Unidos” (ASSANGE 2013 p20) 

 
 

As agências de espionagem sempre existiram, mas a atual configuração tec-

nológica e geopolítica fez com que elas tenham mudado radicalmente de figura. Ao 

invés de agentes secretos infiltrados em embaixadas ao estilo James Bond a espio-

nagem hoje em dia se exerce através de computadores e de roubo de informações 

criptografadas e pessoais.  

 

“É por isso que a mensagem dos cypherpunks é de especial 
importância para o público latino-americano. O mundo deve se cons-
cientizar da ameaça da vigilância para a América Latina e para o antigo 
Terceiro Mundo. A vigilância não constitui um problema apenas para a 
democracia e para a governança, mas também representa um pro-
blema geopolítico. A vigilância de uma população inteira por uma po-
tência estrangeira naturalmente ameaça a soberania. Intervenção 
após intervenção nas questões da democracia latino-americana nos 
ensinaram a ser realistas. Sabemos que as antigas potências colonia-
listas usarão qualquer vantagem que tiverem para suprimir a indepen-
dência latino-americana.” (ASSANGE 2013 p20) 

 

A coleta massiva de informações tem o objetivo de exercer um controle geopo-

lítico. Como dizia Foucault, o primeiro uso que se fez da geografia e o mais importante 

é o da guerra. Hoje em dia, é possível controlar não só as fronteiras e a circulação de 

mercadorias e de pessoas, mas é possível controlar inclusive o circuito de informa-

ções. A forma como essas informações circulam entre as pessoas, por entre espaços 

virtuais que refletem os espaços físicos, é a forma mais refinada e mais recente de 

controle geopolítico. 
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Todas as pessoas hoje conversam por WhatsApp, ou por outros aplicativos que 

pertencem a essas Big Techs. É possível provar inclusive que o Google e o Facebook 

ouvem o que as pessoas estão falando, mesmo sem a autorização ou a consciência 

delas. Todo mundo tem uma história de alguma coisa que disse em voz alta para outra 

pessoa, e mesmo sem ter procurado nada na internet com relação ao assunto recebeu 

uma propaganda direcionada. Isso significa que essas grandes empresas não se con-

tentam em roubar todo nosso histórico de pesquisa, todas as páginas que nós visita-

mos na internet, mas inclusive tudo o que nós dizemos em voz alta. Todas essas in-

formações são muito fáceis de serem guardadas, principalmente levando em conta o 

desenvolvimento computacional e as modernas formas de armazenamento de arqui-

vos. Se um computador fosse guardar tudo aquilo que uma pessoa disse durante toda 

a vida em um texto não formatado, toda essa informação não daria mais do que um 

megabyte. As modernas técnicas computacionais excedem em muito este número, e 

o resultado disso é que é muito barato e muito fácil armazenar absolutamente tudo. O 

novo mundo da internet parece existir somente na cabeça das pessoas, mas é preciso 

lembrar que ele tem uma base física, e aquele que detém essa estrutura física detém 

o controle espiritual: 

 

“O novo mundo da internet, abstraído do velho mundo dos áto-
mos concretos, sonhava com a independência. No entanto, os Esta-
dos e seus aliados se adiantaram para tomar o controle do nosso novo 
mundo - controlando suas bases físicas. O Estado, tal qual um exército 
ao redor de um poço de petróleo ou um agente alfandegário forçando 
o pagamento de suborno na fronteira, logo aprenderia a alavancar seu 
domínio sobre o espaço físico para assumir o controle do nosso reino 
platônico. O Estado impediria nossa tão sonhada independência e, 
omiscuindo-se pelos cabos de fibra óptica, pelas estações terrestres e 
pelos satélites, iria mais longe, interceptando em massa o fluxo de in-
formações do nosso novo mundo - a sua própria essência -, ao mesmo 
tempo que todos os relacionamentos humanos, econômicos e políticos 
o receberiam de braços abertos. O Estado se agarraria como uma san-
guessuga às veias e artérias das nossas novas sociedades, engolindo 
sofregamente todo relacionamento expresso ou comunicado, toda pá-
gina lida na internet, todo e-mail enviado e todo pensamento buscado 
no Google, armazenando esse conhecimento, bilhões de intercepta-
ções por dia, um poder inimaginável, para sempre, em enormes depó-
sitos ultrassecretos. E passaria a minerar incontáveis vezes esse te-
souro, o produto intelectual coletivo da sociedade, com algoritmos de 
busca de padrões cada vez mais sofisticados, enriquecendo o tesouro 
e maximizando o desequilíbrio de poder entre os interceptores e um 
mundo inteiro de interceptados. E, então, o Estado ainda refletiria o 
que aprendeu de volta ao mundo físico, para iniciar guerras, programar 
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drones, manipular comitês das Nações Unidas e acordos comerciais 
e realizar favores à sua ampla rede de indústrias, insiders e capangas 
conectados (ASSANGE 2013 p27) 

 

Marx já falava em A Ideologia Alemã que aquele que detém o controle material 

dos meios de produção detém também os meios ideológicos, ou que a ideologia do-

minante é dada pela classe dominante porque esta detém o controle material dos 

meios de produção. É exatamente isso que parece estar acontecendo hoje em dia. 

Os Estados Unidos se utilizam de seu controle material sobre as bases físicas da 

internet para garantir um controle ideológico. O reino da internet parece um reino pla-

tônico, feito somente de ideias e de informações. Mas é preciso lembrar que a internet 

é feita de coisas reais, cabos de fibra ótica, servidores, computadores. E da mesma 

forma que dizia Marx, é a infraestrutura quem condiciona a superestrutura, o que sig-

nifica que os meios materiais são quem condicionam os meios espirituais ou ideológi-

cos. A metáfora de Assange do Estado como um exército em volta do poço de petróleo 

mostra que o Estado garante o controle sobre esse novo mundo espiritual ao garantir 

o controle de suas bases físicas. 

 

 

“A natureza platônica da internet, das ideias e dos fluxos de 
informações, é degradada por suas origens físicas. Ela se fundamenta 
em cabos de fibra ótica que cruzam oceanos, satélites girando sobre 
nossa cabeça, servidores abrigados em edifícios, de Nova York a Nai-
róbi. Da mesma forma como o soldado que assassinou Arquimedes 
com uma simples espada, uma milícia armada poderia assumir o con-
trole no auge do desenvolvimento da civilização ocidental, nosso reino 
platônico” (ASSANGE 2013 P26) 

 

A arquitetura da internet foi construída dessa maneira. Poderia ter sido feita de 

outra forma, mas todas as informações que circulam na internet carregam consigo 

estes metadados que informam de onde a informação vem e para onde ela vai. Isso 

foi feito de maneira proposital. Quando a internet chegou em países como a Arábia 

Saudita, os seus governantes temiam que ela pudesse ser usada contra o governo. 

Então os governantes chegaram para os especialistas e perguntaram se não haveria 

alguma forma de controlar. Os especialistas responderam que não havia forma de 

controlar, mas seria possível exercer algum tipo de vigilância. No entanto, a maior 

agência de espionagem digital e a mais famosa é a NSA dos Estados Unidos. Eles 

coletam informações de empresas localizadas nos Estados Unidos como o Twitter, o 
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Google e a Amazon e guardam tudo, sob o pretexto de que essas informações possam 

ser usadas no futuro. Em 2015, foi feita uma lei nos Estados Unidos de que a NSA 

não pode mais coletar indiscriminadamente informações sobre os cidadãos estaduni-

denses, ela precisa de uma justificativa legal para fazê-lo. No entanto, esta lei só é 

válida para os cidadãos dos Estados Unidos, e não fala nada sobre as pessoas que 

moram nas outras partes do mundo. 

 

 
"Em 2015, um tribunal federal de apelações ditou sentença 

no caso ACLU versus Clapper, um processo que contesta a legalidade 
do programa de coleta de registros telefônicos da NSA. O tribunal de-
cidiu que o programa da NSA havia violado inclusive os frouxos pa-
drões do Patriot Act, e, além disso, provavelmente era inconstitucional. 
A decisão focou a interpretação da NSA da Seção 215 do Patriot Act, 
que permitia ao governo exigir de terceiros qualquer coisa tangível que 
considerasse relevante para a inteligência estrangeira e investigações 
sobre terrorismo. Na opinião do tribunal, a definição do governo de 
relevante era tão expansiva que chegava a ser praticamente sem sen-
tido. Chamar alguns dados coletados de relevantes simplesmente por-
que poderiam vir a sê-lo em algum ponto amorfo no futuro era sem 
precedentes e injustificado." (SNOWDEN, DOLINSKY 2019 p374) 

 

A dialética que se coloca então é de uma maior comunicação em contraposição 

a uma maior vigilância. Nunca foi tão fácil mostrar as fotos de uma viagem para todo 

mundo, dizer como foi o seu fim de semana ou dizer quantos quilômetros você correu 

para o maior número de pessoas. Mas justamente por isso é que implica uma maior 

vigilância. O olhar atento de todas as pessoas já cria um consenso daquilo que pode 

ser dito ou que pode ser feito. Cada pessoa desta forma funciona como uma polícia 

secreta que vigia a vida de todas as demais. Por este motivo, cada um se esforça por 

se comportar e agir daquela forma que seria o socialmente correto, com o medo de 

atrair o olhar repressivo dos outros. 

Como cada pessoa tem uma exposição e uma visibilidade muito maior, cada 

uma delas vai se esforçar para fazer aquilo que é considerado correto, mesmo que 

ela não concorde com aquilo. A quantidade de likes cria um critério de validação social, 

de tal forma que aquele que não tem um número de likes o suficiente vai se sentir 

deprimido e vai achar que não é aceito socialmente. No entanto, muito poucas pes-

soas conseguem uma quantidade grande de likes, e a grande maioria acaba se sen-

tindo depressiva e que não é digna de valor. 

O like cria essa métrica mensurável e quantificável de validação social, de tal 
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forma que as pessoas se comparam umas às outras através desses critérios preten-

samente objetivos. Mas isso não vale para todo mundo. Cerca de metade das pessoas 

não publica nada nas redes sociais, talvez por medo de se mostrar ou por desconfi-

ança desse sistema de likes. 

O like foi inventado como um sistema de superávit comportamental. Ele avisa 

para o sistema quais são os conteúdos que as pessoas gostam de maneira geral e de 

maneira individual qual é o conteúdo que determinada pessoa prefere. O resultado 

disso é que o algoritmo consegue se adaptar para mostrar mais daquele conteúdo 

para aquela pessoa e de uma maneira geral mostrar mais aquele conteúdo que agrada 

mais. Ele funciona então como uma métrica para o sistema, que avisa quando um 

conteúdo é interessante e deve ser impulsionado e quando ele não é. 

 

 
 "Em 2013, outro provocante estudo de Kosinski, Stillwell e Thore 
Graepel (da Microsoft) revelou que as curtidas do Facebook podiam 
“estimar de forma automática e precisa uma ampla gama de atributos 
pessoais que os usuários em geral acreditariam ser privados”, inclu-
sive orientação sexual, etnia, opiniões políticas e religiosas, traços de 
personalidade, inteligência, grau de felicidade, uso de substâncias que 
causem dependência, separação entre os pais de uma criança, idade 
e gênero." (ZUBOFF, 2019 p408) 
 

 

Outra característica desses programas de vigilância é que eles são muito bara-

tos. É muito simples e muito eficiente comprar um sistema que intercepta todas as 

ligações telefônicas de um país. E a própria estrutura da internet a partir de servidores 

torna o processo ainda mais fácil. “Estamos em um estágio no qual é possível comprar 

por apenas U$ 10 milhões uma unidade para armazenar permanentemente os dados 

interceptados de um país de médio porte” (ASSANGE 2013 P67). Um valor de 10 

milhões para o orçamento de um país é um valor que pode ser facilmente camuflado, 

e passar desapercebido dentro de um quadro orçamentário. 

Essas unidades de armazenamento de dados podem ser colocadas dentro des-

ses servidores, que tem uma estrutura centralizada, e toda a informação que passa 

por ele será guardada. Esses serviços de inteligência e de espionagem que podiam 

ser extremamente caros e envolver muitas pessoas, hoje em dia são muito mais efici-

entes e conseguem reunir uma quantidade muito maior de informações. Existem em-

presas específicas que vendem serviços de espionagem, como é o caso do programa 
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Pégasus que é uma empresa israelense que vende esses serviços de invasão de 

computadores e de celulares, mas existem inúmeros programas parecidos, isso so-

mente para falar dos casos governamentais, pois também existem organizações cri-

minosas que praticam crimes virtuais e que tem programas que são capazes de clonar 

o celular. 

Normalmente essas conversas sobre segurança da informação focam nestas 

organizações criminosas que aplicam golpes por Whatsapp, mas uma discussão so-

bre o aparelhamento do Estado americano com essas big techs fica em segundo plano. 

Mas é claro que se uma organização criminosa tem uma tecnologia capaz de invadir 

um celular, é preciso pensar que esses estados nacionais têm muito mais verbas e 

muito mais recursos e por isso tem uma capacidade muito maior de espionagem e de 

invasão de celulares. 

É preciso pensar que se há dez anos atrás Assange falava que é necessário 

somente dez milhões de dólares para implantar um mecanismo de vigilância em um 

país de médio porte, o que esses países que têm muito mais tecnologia e muito mais 

recursos são capazes de fazer. Hoje se fala muito em segurança da informação contra 

crimes virtuais, de que a empresa precisa implantar criptografias e ter cuidado com a 

base de dados, mas os agentes com maior interesse nessas informações são aqueles 

que querem exercer um controle geopolítico, que são esses Estados nacionais.  

Este capitalismo de vigilância foi em grande parte incentivado pelos ataques de 

11 de setembro e a guerra ao terrorismo. Grande parte desses programas de vigilância 

foram feitos sob os pretextos de segurança nacional e de se proteger contra-ataques 

terroristas. Esses programas foram em grande medida apoiados e escondidos da po-

pulação sob esses pretextos. Em verdade, a Agência de Segurança Nacional (NSA) 

tem quase setenta anos. Ela foi criada em 1952, logo depois da Segunda Guerra Mun-

dial a partir dos códigos quebrados dos alemães e dos japoneses. Com o passar do 

tempo, ela se tornou especialista em segurança cibernética, ataques cibernéticos, es-

pionagem, quebras de criptografia e escutas eletrônicas, se tornando a maior agência 

desse tipo do mundo. 

Com a guerra ao terror proveniente dos ataques de 11 de setembro, a NSA 

começou a fazer acordos ultrassecretos com todas as agências de telefonia dos Es-

tados Unidos com o objetivo de conseguir toda a informação possível. Todos os dados 
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e metadados eram recolhidos sob o pretexto de que enquanto não fosse feita ne-

nhuma consulta, não seria invasão de privacidade. Dessa forma, o Estado americano 

começou a se aparelhar com as empresas de telefonia e de tecnologia, exigindo esses 

dados com ordens judiciais sob o pretexto de combater o terrorismo. 

Antes de Edward Sowden, houve três wistleblowers da NSA que denunciaram 

os abusos dessa agência, e grande parte dessas informações que nós temos dessas 

agências vem dessas pessoas. No entanto, grande parte das informações continua 

sendo classificadas como ultrassecretas e não vem ao público. 

O capitalismo de vigilância é uma mistura entre os poderes estatais e as Big 

Techs. Alguns autores como é o caso de Snowden enfatizam mais as agências de 

espionagem, enquanto outros autores como Zuboff falam desse capitalismo de mer-

cado. Mas o que existe é um aparelhamento do Estado norte-americano com essas 

empresas de tecnologia. Snowden conta por exemplo de como os funcionários da 

NSA eram formalmente funcionários da Dell, ou de como existia um rodízio desses 

funcionários com o objetivo de troca de informações, ou de como a NSA instalava 

escutas e programas espiões nesses servidores de grandes empresas, de como os 

Estados Unidos exigiam informações dessas empresas através de ordens judiciais. O 

que existe de fato é um misto de Imperialismo geopolítico e capitalismo imperialista, 

de tal forma que essas coisas se misturam e se confundem. 

Assange fala em seu livro Cyberpunks dos quatro cavaleiros do Infoapocalipse, 

que são a lavagem de dinheiro, a guerra às drogas, o terrorismo e a pornografia infantil. 

Estes são geralmente os motivos que se apresentam para instaurar uma vigilância na 

Internet. Estes são de fato motivos válidos, são problemas que precisam ser combati-

dos. No entanto, essas coisas continuam a existir mesmo com todo um sistema de 

vigilância em massa. Quando essas redes de pedofilia são descobertas, normalmente 

é através dessas tecnologias de rastreamento. Existem programas como o Tor que 

tornam quase impossível o rastreamento do IP desses computadores, e se o bandido 

souber o que está fazendo o rastreamento fica bem mais complicado. 

 

“Jacob: Sem dúvida. Acho que é absolutamente expressivo. 
O principal exemplo que me vem imediatamente à mente foi uma via-
gem à Tunísia. Fui à Tunísia depois da queda do regime de Bem Ali e 
conversamos sobre o Tor em uma aula de ciências da computação, 
que contou com a participação de um pessoal bastante técnico da uni-
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versidade, e uma moça levantou a mão e perguntou: “Mas e os ‘ban-
didos’?”. E ela se pôs a citar os Quatro Cavaleiros do Infoapocalipse: 
lavagem de dinheiro, drogas, terrorismo e pornografia infantil. “E os 
bandidos?” Essas quatro “ameaças” são sempre enfatizadas e usadas 
como argumento para derrubar tecnologias de preservação da priva-
cidade, porque ninguém questiona que são grupos que devem ser der-
rotados. Então eu perguntei para a turma: “Quem já viu a página Am-
mar404?”. Essa foi uma página de censura implantada pelo regime 
Ben Ali antes e durante a revolução para bloquear o acesso. Todas as 
pessoas da sala, incluindo o professor do curso, levantaram a mão - 
exceto a mossa que havia feito a pergunta. Eu olhei para ela e disse: 
“Olhe para todas essas pessoas ao seu redor. Todos os seus colegas 
de turma. Você acha mesmo que fazia sentido oprimir toda esta sala 
para combater tais fantasmas?”. E ela me respondeu: “Pensando bem, 
acho que também vou levantar a mão” (Jacob Appelbaum in AS-
SANGE 2013 p87) 

 

Algumas pessoas argumentam que aquele que não está fazendo nada de er-

rado e que não tem nada a esconder não precisa ter medo. No entanto, nós estamos 

assistindo recentemente a uma nova onda de criminalização dos movimentos sociais, 

como é o caso do MST entre outros. Neste caso, é possível que o governo se utilize 

dessas tecnologias não só para perseguir criminosos, mas também para fins políticos, 

espionando aquelas pessoas que por algum motivo não são favoráveis ao governo. 

As pessoas que espalharam panfletos durante a primavera árabe pelo Twitter 

e pelo Facebook, se essas revoltas não tivessem sido bem-sucedidas, elas poderiam 

estar em sérios apuros, uma vez que toda essa informação é facilmente rastreável. 

Muitas vezes é o caso também de o governo se utilizar de orçamentos paralelos para 

contratar programas espiões para espiar desafetos políticos ou pessoas de relevância 

que tenham opiniões contrárias ao governo. 

Uma resposta para estas tecnopolíticas de vigilância são as criptografias. Elas 

pegam a mensagem e aplicam uma equação matemática, de tal forma que as letras 

ficam embaralhadas, e só aquele que tem a chave consegue decifrar. Ela se asseme-

lha a essas mensagens secretas que eram mandadas durante as guerras, para que 

se o inimigo as interceptasse ele não saberia o que está escrito. O desenho do Dick 

Vigarista que caçava o pombo correio se refere a esta situação, pois os ingleses man-

davam mensagens cifradas através de pombos correio durante a primeira guerra mun-

dial e os alemães tentavam interceptar estes pombos. O primeiro filme do Matrix tam-

bém se refere a esta situação, pois tratava de um grupo de hackers que conversava 

por mensagens criptografadas nos tempos em que a internet funcionava pela linha de 
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telefone, e por isso eles viajam para dentro e fora da Matrix usando linhas de telefone. 

Muitos estados nacionais compram estes programas de criptografia para pro-

teger os seus dados, mas muitas vezes essas criptografias são falhas, porque o país 

que as vendeu possui a chave para decifrá-las. “Também temos o problema do outro 

lado da equação, representado por programas que alegam ser seguros, que alegam 

ter uma criptografia incorporada, mas que muitas vezes não passam de fraudes, por-

que a criptografia é complexa e a fraude pode ser ocultada na complexidade” (AS-

SANGE 2013 p83) 

No entanto, a maior aposta das pessoas que são especialistas no assunto acre-

dita na criptografia. Ela pode proteger os segredos das pessoas com relação aos Es-

tados invasores. Uma pessoa comum poderia instalar um programa Tor ou uma VPN 

para entrar anonimamente na internet, mas neste caso se trata somente de um único 

computador. A questão que se coloca é de um ponto de vista coletivo, como um pro-

blema geopolítico, é essa imensa massa de dados sendo coletada das mais diferentes 

maneiras, para serem colocadas em bancos de dados para serem encontradas corre-

lações estatísticas entre as variáveis para um controle biopolítico da população. 

 
"Expliquei que a criptografia funciona por meio de algoritmos. 

Um algoritmo de criptografia parece intimidante, especialmente 
quando escrito, mas seu conceito é bastante elementar. É um método 
matemático de transformar, de forma reversível, informações como e-
mails, telefonemas, fotos, vídeos e arquivos, de modo que se tornem 
incompreensíveis para qualquer pessoa que não tenha a chave da 
criptografia. Imagine um algoritmo de criptografia moderno como uma 
varinha mágica que, ao passar sobre um documento, altera cada letra 
para uma linguagem que só você e as pessoas de sua confiança po-
dem ler, e a chave da criptografia como palavras mágicas únicas que 
completam o feitiço e põem a varinha para trabalhar. Não importa 
quantas pessoas saibam que você usou a varinha, contanto que possa 
esconder suas palavras mágicas pessoais daqueles em quem não 
confia. Os algoritmos de criptografia são basicamente conjuntos de 
problemas matemáticos criados para ser incrivelmente difíceis, até 
mesmo para computadores. A chave da criptografia é a única pista que 
permite que um computador resolva esse conjunto específico de pro-
blemas matemáticos que está sendo usado. Você enfia seus dados 
legíveis, chamados texto simples, em uma das pontas de um algoritmo 
de criptografia, e um texto incompreensível, chamado texto cifrado, 
aparece do outro lado. Quando alguém quiser ler o texto cifrado, terá 
de colocá-lo de novo no algoritmo junto com – e isso é crucial – a 
chave correta, e sairá o texto simples de novo. Embora diferentes al-
goritmos forneçam diferentes graus de proteção, a segurança de uma 
chave de criptografia em geral se baseia em seu tamanho, o que indica 
o nível de dificuldade envolvido na solução do problema matemático 
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subjacente a um algoritmo específico. Em algoritmos que correlacio-
nam chaves mais longas com segurança maior, a melhora é exponen-
cial. Se presumirmos que um invasor demora um dia para decifrar uma 
chave de 64 bits – que embaralha seus dados em uma das 264 ma-
neiras possíveis (18.446.744.073.709.551.616 permutas únicas) –, ele 
levaria o dobro desse tempo, dois dias, para decifrar uma chave de 65 
bits e quatro dias para uma de 66 bits. A quebra de uma chave de 128 
bits levaria 264 vezes mais que um dia, ou 50 quatrilhões de anos. A 
essa altura, eu já teria sido perdoado. Em minhas comunicações com 
jornalistas, usei chaves de 4.096 e 8.192 bits. Isso significa que não 
havendo grandes inovações na tecnologia da computação nem uma 
redefinição fundamental dos princípios pelos quais os números são 
fatorados, nem mesmo todos os criptoanalistas da NSA usando todo 
o poder computacional do mundo poderiam entrar em meu drive. Por 
essa razão, a criptografia é a melhor esperança para combater a vigi-
lância de qualquer tipo. Se todos os nossos dados, incluindo nossas 
comunicações, fossem cifrados dessa maneira, de ponta a ponta (do 
remetente ao destinatário), nenhum governo – aliás, nenhuma enti-
dade concebível sob nosso conhecimento atual de física – seria capaz 
de compreendê-los. Um governo até poderia interceptar e coletar os 
sinais, mas só conseguiria ruído puro. Essencialmente, criptografar 
nossas comunicações as excluiria da memória de todas as entidades 
com que lidamos. Efetivamente, retiraria a permissão daqueles que na 
verdade nunca a tiveram." (SNOWDEN, DOLINSKY, 2019 p313) 

 
 

Hoje em dia, mais de 60% de tudo que circula na internet é criptografado. O “s” 

do https significa security, pois os protocolos de internet são criptografados. Da mesma 

maneira as mensagens de Whatsapp, que tem uma criptografia de ponta a ponta. No 

entanto, resta saber em que medida esses protocolos de criptografia são eficientes, 

pois as empresas privadas como o Facebook não são obrigadas a prestar conta sobre 

os algoritmos que são utilizados. Mas uma coisa é certa: o Facebook se utiliza dessas 

conversas por WhatsApp para gerar superávit comportamental e sugerir propagandas 

personalizadas para os usuários. Também nos casos em que a pessoa faz uma de-

núncia no WhatsApp por um conteúdo específico, os moderadores têm acesso a es-

sas conversas e a cinco ou seis mensagens anteriores para verificar o conteúdo do 

assunto. Também existem denúncias de funcionários que eram pagos para ler esses 

conteúdos ou fazer a transcrição de áudio de um conteúdo específico. A maioria das 

pessoas não tem acesso ao nome das pessoas a quem esses dados se referem, mas 

algumas pessoas têm. Hoje em dia, cada vez mais pessoas trabalham com esse tipo 

de atividade, seja de propaganda direcionada, seja de pesquisa de mercado a partir 

dos dados dessas plataformas digitais, seja da análise do tipo de consumidor que 

entra em determinado site, se é homem ou mulher, qual a idade média, se tem filhos 
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ou não. O google Analytics fornece uma visão de todas as pessoas que entraram em 

um determinado site, sexo, faixa etária e nível de renda. Esses dados são anonimiza-

dos, mas eles fornecem uma perspectiva do tipo de pessoa que está entrando no site 

e qual é o público-alvo. 

As empresas farmacêuticas além de outras possuem uma ampla base de da-

dos dos seus clientes, inclusive informações sensíveis sobre qual é o tipo de medica-

mento que essas pessoas tomam e se elas têm alguma doença. Essas informações 

são vendidas para outras empresas, que tem interesse em traçar perfis de renda e de 

consumo. 

Assange fala sempre de um ponto de vista individual, de umas poucas pessoas 

que seriam espertas o suficiente para conseguir fugir desta vigilância e controle. Mas 

o fato de algumas poucas pessoas conseguirem escapar não resolve o problema, pois 

elas representam um valor irrisório perto de um sistema que abrange cada vez mais 

gente, e que provavelmente em pouco tempo vai abranger a população mundial como 

um todo. 

Neste sentido, o que existiria como possibilidade é uma conversa ampla e 

aberta sobre os efeitos dessas novas tecnopolíticas, para que as pessoas tenham 

consciência daquilo que está acontecendo e que todos possam sonhar juntos sobre 

qual é o mundo que nós queremos e qual é o mundo que nós não queremos. Somente 

com esse diálogo público sobre essas condições é possível mudar o jogo e pensar 

em novas possibilidades e novos caminhos. 

A pressão pública é capaz de fazer com que existam novas legislações sobre 

o assunto, para que os abusos sejam denunciados e para que nós possamos pensar 

em caminhos mais humanos. Por muito tempo essas grandes empresas e Estados 

nacionais operaram nas sobras, sem nos contar sobre o que estava acontecendo. E 

nós que estávamos deslumbrados com esse novo mundo e essas novas possibilida-

des que se apresentavam gratuitamente na palma da mão não percebemos que tudo 

tem um preço. 

Essas grandes empresas estão preocupadas em ganhos de escala e em ex-

pandir o seu negócio para todos os cantos do mundo, e por muito tempo negligencia-

ram os efeitos perversos que podiam estar embutidos nestes novos produtos. Mas 

agora que estes efeitos começaram a aparecer é a hora de nós pensarmos quais vão 

ser as bases desse novo mundo virtual que se apresenta cheio de possibilidades. Ele 
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pode ser um mundo menos consumista e materialista ou pelo contrário pode ser um 

mundo com maior exploração e precarização do trabalho, que explora o sofrimento 

psíquico dos sujeitos para fazê-los produzir e consumir mais. 

Outra figura central nesta discussão sobre imperialismo cibernético é a figura 

do drone. Em verdade, esta é uma máquina bastante simples, e uma pessoa com um 

conhecimento amador de mecatrônica é capaz de fazer. O seu princípio é o de quatro 

motores ligados a um comunicador de rádio ou de wi-fi. O princípio do aeromodelismo 

é o mesmo princípio do drone, no sentido de que ele é um veículo não tripulado. 

Existem desde drones de brinquedo de cinquenta reais até grandes máquinas 

de guerra que se assemelham a caças não tripulados. Ele é capaz de assassinar alvos 

à distância, mas muitas vezes gera danos colaterais, matando outras pessoas ao re-

dor. Esses investimentos em drones foram mantidos em segredo por muito tempo, 

mas hoje em dia cada vez mais se ouve falar deles, não só por parte dos Estados 

Unidos como também da Rússia e da China. 

Eles não são usados somente para abater alvos, mas também como forma de 

vigilância. Existem drones continuamente sobrevoando o território dos Estados Uni-

dos, e outros são usados em zonas de guerra. Eles são muito pequenos, tem cerca 

de cinco centímetros, e são muito silenciosos, e por isso grande maioria das vezes 

eles passam desapercebidos. 

Althusser falava que os Aparelhos Ideológicos de Estado não pertencem ao 

Estado, mas são aparelhados com ele. Este é exatamente o caso das Big Techs e dos 

Estados Unidos. Depois do 11 de setembro, houve um grande investimento em vigi-

lância e os negócios do Google puderam florescer sem serem contestados. Antes do 

ataque às torres gêmeas, normalmente as discussões giravam em torno da privaci-

dade dos dados na internet. Mas depois dos ataques as discussões passaram a girar 

em torno da segurança e não da privacidade. Como era muito difícil para o governo 

estadunidense conseguir esses dados devido às legislações, muitas vezes eles fa-

ziam parcerias com o setor privado em troca desses dados, pois o setor privado tinha 

menos legislações no que se referia a privacidade desses dados da internet. 

O resultado disso é que o Google pôde se instaurar como pioneira no capita-

lismo de vigilância devido a esse apoio do governo, pois o que existia era uma simbi-

ose de informações. No governo Obama a NSA percebeu que precisava “nadar no 

Vale”, e começou a financiar empresas de Start-up no vale do silício. Foi o Google 
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quem criou o primeiro sistema de busca indexada por metadados para a NSA, que 

era cliente deles e que muitas vezes financiava os mesmos projetos. O Google Earth 

foi o resultado de uma parceria entre o Google e a agência CIA. 

Muitas vezes os funcionários que trabalhavam na casa branca iam trabalhar no 

google e vice-versa, e o governo Obama já tinha se utilizado de dados pessoais inclu-

sive de redes sociais na sua campanha para a presidência. Muitas dessas estratégias 

de vigilância foram acobertadas do público devido a esse aparelhamento do Estado 

Americano com essas big techs, e os dois lados saíam ganhando, por que a matéria 

prima para os produtos de predição que são vendidos pelo Google consiste nos dados 

pessoais das pessoas, pois o seu enorme sucesso e crescimento vertiginoso de ta-

manho e de lucro consiste em espoliar os dados pessoais das pessoas sem que elas 

ficassem sabendo disso, e eles não queriam que essas informações viessem a público 

por que tinham medo da opinião pública. 

O que o Google vende são anúncios, mas ele se utiliza de técnicas e algoritmos 

para saber qual é o melhor anúncio para oferecer para aquela pessoa naquele deter-

minado momento. Por este motivo a Zuboff afirma que o que o Google vende são 

produtos de predição. Ele se utiliza de algoritmos para prever qual é o melhor anúncio 

para oferecer para a pessoa naquele determinado momento. Mas ele só consegue 

fazer essa previsão porque ele tem muitos dados pessoais de cada uma das pessoas. 

O resultado de uma pesquisa no Google vai ser diferente para cada uma, porque a 

pesquisa leva em conta as preferências individuais, os históricos de pesquisa além de 

muitas outras coisas. Se eu procurar manga no Google, vai aparecer a fruta porque 

ele sabe que eu gosto de manga. Mas se uma costureira procurar manga, talvez o 

resultado seja vários tipos de mangas de roupa.   

O uso de metadados indexadores e do aparelhamento do Google com a NSA 

faz com que toda a informação que circula na internet possa ser facilmente rastreada. 

Snowden conta na série de documentos vazados e depois no documentário e no livro 

que ele escreveu de um programa chamado XKEYSCORE. Ele funciona como um 

Google, mas é usado pela NSA para fazer pesquisas sobre pessoas: 

 

"O programa que habilitou esse acesso foi chamado de 
XKEYSCORE, que talvez seja entendido melhor como um mecanismo 
de busca que permite que um analista pesquise todos os registros de 
nossa vida. Imagine um tipo de Google que em vez de mostrar páginas 
da internet pública, devolve resultados de seu e-mail privado, de suas 
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conversas particulares, seus arquivos privados, tudo. Embora já hou-
vesse lido o suficiente sobre o programa para entender como funcio-
nava, eu ainda não o usava, e percebi que deveria saber mais sobre 
ele. Ao me aprofundar no XKEYSCORE, eu estava buscando uma 
confirmação pessoal da profundidade das intrusões da vigilância da 
NSA – o tipo de confirmação que não se obtém nos documentos, só 
na experiência direta." (SNOWDEN, DOLINSKI 2013 p318) 

 

Todas essas informações podem ser associadas umas às outras, o endereço 

de IP da pessoa, o seu CPF, a caixa de e-mails. Isso permite um controle total, não 

somente biopolítico mas individual, de forma que é possível espionar uma pessoa em 

qualquer lugar do mundo que ela esteja. 

 
"Era simplesmente a coisa mais parecida com ficção científica 

que eu já havia visto na vida real: uma interface que permite digitar o 
endereço de praticamente qualquer pessoa, ou o número de telefone 
ou endereço de IP, e conhecer o histórico recente de sua atividade na 
internet. Em alguns casos, era possível inclusive reproduzir gravações 
dessas sessões on-line, de modo que a tela que você via era a tela da 
pessoa, tudo que estivesse em sua área de trabalho. Você poderia ler 
os e-mails, o histórico do navegador, o histórico de pesquisas, as pos-
tagens nas redes sociais, tudo. Poderia configurar notificações, que 
apareceriam assim que alguma pessoa ou algum dispositivo em que 
você estivesse interessado ficasse ativo na internet. E poderia exami-
nar os pacotes de dados da internet e ver as buscas de uma pessoa 
aparecerem letra por letra, uma vez que muitos sites transmitiam cada 
caractere à medida que era digitado. Era como assistir a um autocom-
pletar enquanto letras e palavras passavam pela tela. Mas a inteligên-
cia por trás dessa digitação não era artificial, e sim humana: era um 
humanocompletar." (SNOWDEN, DOLINSKI 2013 p321) 

 

 

Toda essa tecnologia de vigilância não foi acidental ou um “efeito colateral”, 

mas a arquitetura foi construída dessa forma. Tal qual o panóptico de Bentham, que 

se trata mais de uma arquitetura do espaço, a vigilância na Internet também foi proje-

tada para permitir essa vigilância de poucas pessoas sobre muitas. A internet na sua 

origem já tinha sido concebida nessa forma, mas foi somente depois dos ataques das 

torres gêmeas e do surgimento do Google na virada do século é que houve um inves-

timento maciço em segurança. Há que se perguntar também o contrário, a quem inte-

ressaria uma internet cujas informações não pudessem absolutamente rastreadas. 

Talvez nós tivéssemos muito mais crimes virtuais. No entanto, toda essa arquitetura 

foi pensada para fins geopolíticos. 
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"Seu desejo natural de se conectar com o mundo era tudo de 

que ele precisava para conectar seu ser vivo a uma série de identifi-
cadores exclusivos e globais, como seu e-mail, seu telefone e o ende-
reço de IP do seu computador. Ao criar um sistema de abrangência 
mundial que rastreava esses identificadores em todos os canais dis-
poníveis de comunicações eletrônicas, a CI estadunidense adquiriu o 
poder de registrar e armazenar, eternamente, os dados de sua vida. E 
isso foi só o começo. Porque, uma vez que as agências de espiona-
gem dos Estados Unidos provaram a si mesmas que era possível co-
letar de forma passiva todas as suas comunicações, elas também co-
meçaram a adulterá-las. Ao envenenar as mensagens que você rece-
bia com fragmentos de códigos de ataque, ou exploits, elas desenvol-
veram a capacidade de obter mais do que suas palavras. Passaram a 
ser capazes de obter o controle total de seu dispositivo, incluindo a 
câmera e o microfone." (SNOWDEN, DOLINSKI 2013 p372) 

 

 

Outro braço importante desse sistema de controle digital são os sistemas de paga-

mento. Hoje em dia, a grande maioria dos pagamentos é feita de maneira eletrônica, e isso 

deixa marcas que podem ser rastreadas. Dessa forma, é possível reunir toda essa informação, 

que pode ser usada tanto para controles biopolíticos quanto para espionagem individual: 

 

“Andy: É triste dizer, mas esse é o problema insolúvel do 
mundo eletrônico atualmente. Duas companhias de crédito, ambas 
com infraestrutura eletrônica de autorização centralizada nos Estados 
Unidos - o que implica acesso aos dados na jurisdição norte-ameri-
cana -, controlam a maioria dos pagamentos em cartão de crédito do 
planeta. Empresas como a Paypal, que também atuam sob jurisdição 
norte-americana, aplicam as políticas do país, seja bloqueando a 
venda de charutos cubanos por parte de varejistas on-line alemães ou 
os pagamentos ao WikiLeaks em jurisdições não norte-americanas. 
Isso significa que o governo dos Estados Unidos tem acesso aos da-
dos, além da opção de impor controles aos pagamentos internacio-
nais.” (ANDY MULLER-MAGUHN in ASSANGE p104)  

 

O controle sobre as transações financeiras é do tipo estratégico para os Esta-

dos Unidos, que podem criar bloqueios econômicos para determinadas organizações 

ou empresas ou podem ter acessos a esses dados que podem ser usados para de-

terminados motivos. Hoje em dia é cada vez mais difícil fazer uma transação que não 

possa ser rastreada, e por isso o que se insinua é um capitalismo imperialista muito 

mais poderoso e controlador do que nas fases anteriores, pois ele é capaz de exercer 

um controle e uma vigilância que até então eram impossíveis, como o fluxo de transa-

ções econômicas e o fluxo de comunicação entre as pessoas. Assange define as três 
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liberdades fundamentais como a liberdade de comunicação, a liberdade de circulação 

e a liberdade de interação econômica. Hoje em dia o fluxo de pessoas pode ser vigiado 

e controlado, mas também o fluxo de transações econômicas e o fluxo de comunica-

ção. 

Os bloqueios econômicos podem ser exercidos em diferentes níveis, desde um 

país inteiro como foi o caso de Cuba até uma organização, como foi o caso do Wiki-

Leaks, até o caso de uma única pessoa, quando se trata de um criminoso ou terrorista. 

Se Foucault falava em seu livro em “controle total”, a sociedade que está se consti-

tuindo agora exerce um controle muito maior sobre outras áreas da vida, que até então 

permaneciam livres deste tipo de controle. 

A questão que coloca é que câmeras de segurança, sensores e memórias de 

armazenamento são muito baratos, e o novo capitalismo de vigilância é sedento por 

todo tipo de superávit comportamental, por todo tipo de informação que possa ter al-

gum valor. A tendência é que a partir de agora existam cada vez mais câmeras e 

sensores em todos os lugares que coletem informações de todos os tipos.   

 O controle de todas as comunicações pode levar a censura ou filtros. No caso 

da China onde essas comunicações estão nas mãos do Estado existe de fato uma 

censura, assim como também houve uma censura nos casos em que a Wikileaks va-

zou arquivos secretos dos Estados Unidos. Neste caso, o país conversou com os pro-

vedores de internet para tirar esse conteúdo do ar. Ele só se manteve porque muitas 

pessoas de maneira individual começaram a copiar o conteúdo e a disponibilizar por 

conta própria. “Jérémie: E ouvi dizer que, no Weibo - o equivalente chinês do Twitter 

- o governo tem o poder de filtrar alguns hashtags para que eles não saiam de uma 

determinada província” (Jérémie Zimmermann in ASSANGE 2013 p124) 

É difícil dizer exatamente o poder desta censura, mas se sabe que o Facebook 

pode mudar os parâmetros para que determinado tipo de comentário tenha mais ou 

menos alcance. De qualquer forma, é preocupante imaginar que todas essas comuni-

cações estejam nas mãos de poucas empresas e que estas empresas têm objetivos 

militares e geopolíticos com essas informações. 

De alguma forma, a censura sempre existiu, desde a idade média em que as 

pessoas queimavam livros, até no próprio capitalismo do século XX, em que os donos 

dos jornais e dos canais de televisão exerciam uma pressão para que determinados 

assuntos fossem publicados ao invés de outros. Talvez até se possa dizer que existe 
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uma maior comunicação em contraposição a uma maior vigilância. 

Com os meios de comunicação centralizados, os donos dos meios de comuni-

cação exerciam uma pressão para que fosse publicado tal ou tal tipo de assunto. 

Quando há uma horizontalidade da informação, é possível que haja uma maior proli-

feração de notícias falsas ou de desenganos, mas também é possível que mais pes-

soas sejam ouvidas, gerando assim uma maior pluralidade de pontos de vista que 

antes eram negligenciados ou relegados a segundo plano. 

Por outro lado, como os algoritmos são programados para saber a preferência 

de cada um, as notícias que chegam são feitas sob medida para aquela pessoa, o que 

pode gerar um viés de confirmação, de tal forma que a pessoa só vai entrar em contato 

com opiniões e pontos de vista que lhe agradem. Se por um lado existe uma maior 

pluralidade de conteúdos e de pontos de vista, a informação que chega para cada um 

é feita sob medida aquela pessoa, fazendo com que ela não entre em contato com o 

contraditório. 

 

"os algoritmos do Google, derivados do superávit, selecionam 
e ordenam resultados de busca, e os algoritmos do Facebook, deriva-
dos do superávit, selecionam e ordenam o conteúdo de seu Feed de 
Notícias. Em ambos os casos, pesquisadores têm revelado que essas 
manipulações refletem os objetivos comerciais de cada corporação. 
Como descreve o estudioso da área jurídica Frank Pasquale: “As de-
cisões no Googleplex são tomadas entre quatro paredes [...] o poder 
de incluir, excluir e classificar é o poder de assegurar quais impressões 
públicas tornam-se permanentes e quais se mantêm transitórias [...]. 
Apesar de alegações de objetividade e neutralidade, eles estão cons-
tantemente tomando decisões controversas de altíssimo valor. Ajudam 
a criar o mundo que alegam apenas nos mostrar" ( ZUBOFF 2019 
p282) 

 

O resultado de uma busca não é algo “neutro”, mas ele reflete os interesses 

comerciais das corporações e interferem na forma como nós vemos o mundo. Desta 

forma, o resultado de uma busca ou a rolagem de um feed de notícias é também o 

resultado de decisões econômicas e políticas das quais nós não temos consciência. 

Qual link será mostrado, qual não será mostrado, qual vai ficar em primeiro e qual vai 

ficar em segundo, o algoritmo é feito para ressaltar determinadas informações e não 

outras. 

Talvez censura não seja a palavra correta para definir este novo fenômeno da 

informação personalizada. Por este motivo, Zuboff fala que nós precisamos pensar 
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em outros termos, novas palavras para serem usadas. Quando uma pessoa procura 

uma informação no Google, a lista que aparece para ela é diferente de todas as outras 

pessoas, porque ela leva em conta todas as informações pessoais que foram colhidas 

por mais de vinte anos. O feed de notícias do Facebook também é personalizado para 

cada pessoa. Nós podemos ter a impressão de que as pessoas estão vendo as mes-

mas coisas que nós, mas cada um está vendo alguma coisa completamente diferente. 

E isso pode parecer estanho de se pensar: mas será que essa pessoa não está vendo 

o que eu estou vendo? Como ela pode pensar assim frente a todas essas evidências 

que se apresentam? A verdade é que cada pessoa vê algo completamente diferente, 

porque as notícias que ela recebe são outras. 

É como se essas duas pessoas vivessem em dois regimes de verdade distintos, 

duas realidades paralelas completamente outras, e, portanto, vivessem em dois mun-

dos distintos. Se considerarmos que uma pessoa comum passa três, quatro ou cinco 

horas por dia olhando para a tela de um celular e que cada informação é personalizada, 

então cada pessoa vive em um mundo completamente diferente. 

Há vinte anos atrás todas as pessoas assistiam às novelas da Globo. A família 

se reunia em frente à televisão e as pessoas conversavam sobre a novela durante o 

trabalho. Os aparelhos ideológicos criavam essa realidade que era compartilhada por 

muitas pessoas. Não que isso seja melhor ou pior, mas é preciso reconhecer que as 

condições mudaram e que agora as coisas funcionam de maneira diferente do que 

funcionavam antes, e que um diagnóstico correto precisa levar em conta as especifi-

cidades de cada época para que nós passamos saber exatamente como enfrentá-las. 

É preciso saber exatamente o que nós estamos enfrentando para conseguir 

traçar possibilidades de resistência. Nós não podemos mais pensar com a cabeça do 

século XX. Este novo século que nos oferece novos desafios, mas também oferece 

novas possibilidades de emancipação, e por isso é preciso que a teoria não esteja 

parada no tempo mas que se atualize a partir das novas condições materiais que nos 

são impostas. Se este novo século nos apresenta novas possibilidades de controle 

social, ele também nos apresenta novas possibilidades de construir uma sociedade 

mais livre e justa. 

Talvez esse novo mundo virtual do século XXI se apresente assim como a des-

coberta das Américas para os portugueses e os espanhóis. Um novo mundo cheio de 

surpresas e de possibilidades. Mas assim como os portugueses e espanhóis trataram 
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de colocar uma bandeira e dizer “isso é meu”, o Google e o Facebook trataram de 

colonizar este novo mundo de forma que tudo o que fosse construído ali pagasse 

tributos a eles. A história do capitalismo é a história da espoliação, daqueles ricos e 

poderosos que trataram de cercar aquilo que “não tinha dono” e dizer isso é meu. Da 

mesma forma que os industriais ingleses cercaram as terras comuns e expulsaram 

aos poucos os camponeses de suas terras para usar as terras para o cultivo de ove-

lhas e os camponeses como mão de obra, pegando para si “aquilo que não tinha dono”, 

da mesma forma os capitalistas da informação do século XXI tratam de pegar para si 

“aquilo que não tem dono”, o nosso histórico de pesquisa, as nossas conversas, o 

nosso comportamento online, o nosso histórico de localização. Todas essas informa-

ções que a princípio não seriam de ninguém, mas que como eles foram os primeiros 

a chegar neste novo mundo, pegaram todas essas informações para si e disseram: 

isso é meu. 

A NSA se utiliza inclusive deste sistema de vigilância para fazer uma lista de 

suspeitos em potencial. Conforme as palavras que são procuradas no Google, ele já 

adiciona automaticamente em uma lista de suspeitos. 

 
"Se em algum ponto de sua jornada neste livro você se deteve 

em um termo que queria esclarecer ou investigar mais, e o digitou em 
um mecanismo de busca – e se esse termo foi suspeito, tipo XKEYS-
CORE, por exemplo –, parabéns: você está no sistema, vítima de sua 
curiosidade." (SNOWDEN, DOLINSKI 2013 p372 

 
 

Todo esse sistema de vigilância é capaz de filtrar automaticamente por algumas 

palavras chaves ou algumas situações suspeitas, de tal forma que o algoritmo já faz 

uma pré-seleção dessas atitudes suspeitas para que sejam depois revisadas por 

agentes humanos. Desta forma, é possível vasculhar tudo que existe na internet atra-

vés de palavras-chave ou metadados. 

Segundo Zuboff, o capitalismo de vigilância é caracterizado por ativos de vigi-

lância, que gera receitas de vigilância e que gera capital de vigilância. Os ativos de 

vigilância são as informações pessoais que essas grandes empresas de tecnologia 

reuniram sobre as pessoas ao longo dos anos. Esses ativos de vigilância são capazes 

de se transformar em receitas de vigilância na medida em que são usadas em propa-

gandas direcionadas, e essas receitas de vigilância se transformam em capital de vi-
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gilância, que são os grandes servidores, os cabos de fibra ótica, os sistemas de saté-

lite. 

As grandes empresas de tecnologia tem a sua renda baseada em propaganda 

direcionada, mas isso só é possível a partir da expropriação de dados dos usuários, 

para saber quais são os seus gostos, as suas preferências, os seus hábitos de con-

sumo, a geolocalização entre outros. Os últimos anos se transformaram em uma cor-

rida para ver qual empresa consegue mais dados sobre os seus usuários, pois é isso 

o que define a capacidade de influenciar e modificar o comportamento humano. 

Pode parecer que a Amazon não é tão importante nesta corrida, mas é preciso 

lembrar que ela é dona de mais de um terço de toda a infraestrutura física da internet, 

incluindo servidores, cabos e sistemas de armazenamento em nuvem. 

O capitalismo emocional é capaz de se utilizar de nossos estados psíquicos 

para influenciar nas nossas decisões de consumo. No início da semana as pessoas 

tendem a ter emoções antecipatórias, imaginando como será o resto da semana. No 

fim de semana a pessoa está mais aberta e por isso tem mais probabilidade de gastar 

dinheiro. A televisão também se aproveita dos nossos estados psíquicos, mas o que 

antes era feito no nível coletivo agora é realizado no nível individual. 

  
"O relatório demonstra o interesse do Facebook em alavancar 

o superávit afetivo com o propósito de gerar economias de ação. A 
empresa se vangloria de ter informações detalhadas sobre “mudanças 
de humor” entre os jovens com base em “dados internos do Facebook”, 
e alega que seus produtos de predição podem não apenas “detectar 
sentimentos”, mas também predizer como emoções são comunicadas 
em diferentes momentos durante a semana, associando cada fase 
emocional com a mensagem de publicidade apropriada para a máxima 
probabilidade de resultados garantidos. “Emoções antecipatórias têm 
maior probabilidade de ser expressas no começo da semana”, acon-
selha a análise, “enquanto emoções reflexivas aumentam no fim de 
semana. De segunda a quinta é o período para se construir confiança; 
o fim de semana é para anunciar conquistas”. Em público, o Facebook 
negava tais práticas, mas Antonio García-Martínez, ex-gerente de pro-
duto da empresa e autor de um útil relato sobre o Vale do Silício intitu-
lado Chaos Monkeys [Macacos do Caos], descreveu no The Guardian 
a aplicação rotineira delas e acusou a corporação de “mentir descara-
damente”. E concluiu: “A dura realidade é que o Facebook nunca ten-
tará limitar tal uso de dados a menos que o clamor público chegue a 
ser tão alto que se torne impossível de ser ignorado.” Com certeza o 
desafio público à autoinserção do Facebook na vida emocional dos 
usuários, conforme expresso no estudo acerca do contágio, e sua ga-
rantia de se autorregular não suprimiam seu interesse comercial nas 
emoções dos usuários nem na sua compulsão corporativa de explorar 
de modo sistemático esse conhecimento em nome de seus clientes e 
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com a colaboração deles. Não suprimia o interesse comercial porque 
não era possível suprimir, não enquanto as receitas da companhia es-
tiverem vinculadas a economias de ação sob a autoridade do impera-
tivo de predição." (ZUBOFF 2019 p455) 

 

 

 

Existem tentativas de barrar o capitalismo de vigilância. Uma delas é falar sobre 

isso. Filmes estão sendo feitos e livros estão sendo escritos sobre o assunto, em uma 

tentativa de conscientizar a população sobre os riscos que esse tipo de política repre-

senta. Se as pessoas tiverem mais consciência de como esses sistemas operam, tal-

vez nós possamos sonhar juntos sobre qual é o futuro que nós queremos, e com 

construir este novo mundo que é o cyberespaço, que ao que tudo indica chegou para 

ficar e que vai ocupar cada vez mais as nossas vidas. 

Outra possibilidade que está sendo explorada é a da legislação. A primeira ten-

tativa de um conjunto de leis sobre o assunto é da União Europeia com a GDPR, mas 

hoje nós já temos no Brasil a LGPD, Lei Geral de Proteção de dados, que foi inspirada 

em larga medida na legislação europeia. 

 
"Em 2016, o Parlamento da UE aprovou o Regulamento Geral 

de Proteção de Dados (GDPR), o esforço mais significativo já feito 
para prevenir as incursões da hegemonia tecnológica – que a UE 
tende a considerar, não injustamente, como uma extensão da hege-
monia estadunidense. O GDPR trata os cidadãos da União Europeia, 
a quem chama de pessoas naturais, como sendo também sujeitos de 
dados – isto é, pessoas que geram dados pessoalmente identificáveis. 
Nos EUA, os dados em geral são considerados propriedade de quem 
os coleta. Mas, para a UE, os dados são propriedade da pessoa que 
representam, o que permite tratar nossa condição de sujeitos de dados 
como merecedora de proteção das liberdades civis." (SNOWDEN, DO-
LINSKI 2013 p378 

 

 O grande mérito da GDPR é essa mudança de ponto de vista: ao invés de 

pensar o dado como propriedade daquele que coletou, considerá-lo como propriedade 

de a quem ele se refere. Essa é a mudança de ponto de vista fundamental que muda 

tudo. O Google por exemplo guarda todo o nosso histórico de pesquisa desde o pri-

meiro dia que nós o usamos. Neste caso este histórico não pertence ao Google, mas 

à pessoa a quem ele se refere. Como Rousseau já dizia, o inventor da propriedade 

privada foi aquele que primeiro cercou um pedaço de terra e disse “Isso é meu”. Da 

mesma forma que os europeus dividiram o continente africano entre eles “por que não 
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tinha dono”, ou que agora existe um movimento para privatizar os aquíferos no Brasil, 

o capitalismo sempre funcionou pelo roubo, pela espoliação e pela despossessão. A 

única diferença entre as épocas é aquilo que está sendo espoliado. As Big Techs como 

o Google, o Facebook e a Verizon reivindicam os direitos sobre esses dados porque 

foram elas que coletaram. Elas se sentem no direito de vender esses dados quando 

houver uma possibilidade de lucro. Dizer que o dado pertence ao cliente é uma forma 

de combater essa despossessão em curso. 

A LGPD vem ganhando cada vez mais importância no contexto brasileiro, até 

porque a internet ganha cada vez mais espaço no nosso dia a dia e essa parece ser 

uma tendência crescente. Os especialistas dizem que ela é uma lei muito boa, mas 

não é perfeita. A lei diz que o site é obrigado a dizer quando usa coockies, que são 

tecnologias de rastreamento, mas ele não te dá a opção de recusá-los. Ele dá a op-

ção de Ok, de fechar a tela que é o mesmo que aceitar ou de ler um contrato dificí-

limo e interminável, que no final a pessoa vai acabar concordando. A lei não vai aca-

bar com o uso de coockies nem impedir que eles se instalem no seu computador ou 

celular, mas talvez algumas pessoas fiquem curiosas e procurem entender mais so-

bre o assunto. 

A LGPD dá o direito ao cidadão de saber todos os dados que uma determi-

nada empresa tem sobre ele. E de fato tem uma opção no Google em que ele te 

mostra todo o seu histórico de pesquisa, assim como todas as suas geolocalizações 

que foram coletadas. O Facebook também tem essa opção em que a pessoa pode 

solicitar todas as informações que a empresa tem sobre ela. Desde fotos, conversas 

até curtidas. Mas esta é só a ponta do iceberg, porque essas empresas fazem uma 

diferenciação do que seriam os dados do que seriam os “metadados”, que seriam os 

dados sobre os dados, ou dados de segunda ordem. Se a pessoa solicita os dados 

dela para o Facebook, ela recebe tudo que ela postou, todas as suas fotos, todas as 

curtidas. Mas o Facebook tem muito mais dados sobre ela. Ele sabe quanto tempo a 

pessoa olhou para um determinado post, a geolocalização da pessoa quando olhou 

aquele anúncio, qual foi a expressão facial que ela fez, qual é o tempo médio de 

deslocamento, um mapa muito preciso da personalidade dessa pessoa, além de 

muitas outras informações que nós não temos nem ideia. 

 
"Só o tempo dirá se o GDPR será um catalisador para uma 



101 

nova fase de combate capaz de enfrentar e domar um mercado ilegí-
timo em futuros comportamentais, as operações de dados que o abas-
tecem e a sociedade instrumentária a que elas visam. Na ausência de 
novas declarações sintéticas, podemos ficar desapontados pela in-
transigência do status quo. Se o passado serve como prólogo, então 
as leis de privacidade, coleta de dados e antitruste não serão suficien-
tes para interromper o capitalismo de vigilância. As reflexões diante da 
pergunta “Como foi que eles conseguiram se safar?” sugerem que as 
imensas e intrincadas estruturas do capitalismo de vigilância e seus 
imperativos exigirão um desafio mais direto." (ZUBOFF 2019 p713) 

 

O Facebook alega que estes não são dados sobre o sujeito, mas que são “me-

tadados”. Seria uma discussão muito filosófica e muito metafísica fazer essa distinção 

do que seria um dado de um metadado. Um dado seria aquilo que a pessoa forneceu 

“voluntariamente”, enquanto um metadado seria uma conclusão ou uma previsão a 

partir desses dados que foram coletados sobre a pessoa. O padrão de rolagem do 

Facebook seria um metadado, assim como a personalidade inferida do sujeito a partir 

dos dados coletados. Essas informações o Facebook não está disposto a dividir com 

os seus usuários, pois alega segredos tecnológicos e propriedades de Royalties. Isso 

significa que se o usuário evocar a LGPD para pedir os seus dados ao Facebook, ele 

até vai dar, mas a quantidade de dados que ele vai mostrar é muito pequena se com-

parada à quantidade de informação que ele realmente tem sobre a pessoa. 

A LGPD não impede que esses dados sejam coletados, utilizados para os mais 

diversos fins e até vendidos de uma empresa para outra. Ela é uma lei para garantir a 

proteção desses dados, para que eles não sejam vazados e venham a público. Por 

este motivo, muitas vezes a discussão sobre LGPD acaba sendo sobre trancar o ar-

mário de notas fiscais, ou não manter currículos antigos de funcionários. A questão 

então é a de proteger esses dados para que se haja um roubo na empresa esses 

dados não venham a público. O currículo de um funcionário pode conter o seu ende-

reço, o CPF e outros dados sensíveis. A questão da LGPD é criar uma cultura de 

proteção de dados, para que isso comece a ser discutido e passe a ser levado em 

conta nos processos empresariais. 

Outra questão da LGPD é colocar criptografias nos bancos de dados das em-

presas grandes e que fornecem seus serviços pela internet. A LGPD não impede o 

alto grau de espoliação de dados nem os coockies rastreadores, mas ela começa a 

criar uma cultura de proteção de dados, além de discussões na sociedade civil sobre 



102 

essas novas práticas da sociedade contemporânea em que empresas vendem os nos-

sos dados umas para as outras como se fossem pãezinhos. 

A discussão muitas vezes gira em torno dos hackers ou dos golpistas do What-

sApp, mas os grandes vilões da história são os Estados nacionais e as grandes em-

presas de informação.  

Hoje em dia é cada vez mais comum o vazamento de dados na internet, tanto 

de senhas quanto de informações pessoais como CPF. Isso se torna cada vez mais 

problemático tanto mais os sistemas estão ficando cada vez mais informatizados e 

integrados. Hoje em dia, a carteira de trabalho é virtual. É um aplicativo que a pessoa 

instala no celular e que já traz todas as informações de onde a pessoa trabalhou, qual 

foi o cargo e por quanto tempo. Da mesma forma o sistema de saúde tem um sistema 

integrado, que diz todas as doses de vacina que a pessoa tomou, mas também todo 

o histórico médico, todas as vezes que ela foi a um pronto socorro ou se ela tem 

alguma doença. Todos esses sistemas de bancos de dados são integrados a aplicati-

vos que podem ser acessados pelo celular, e por isso se faz cada vez mais necessário 

a segurança da informação. 

Tanto Assange quando os fundadores do Google se utilizam da mesma expres-

são: “o código é a lei”. De fato, os códigos de um computador se assemelham muito 

com as leis de uma sociedade. Eles são um conjunto arbitrário de regras que definem 

o que é possível e o que é impossível, o que é certo e o que é errado. O código de 

computador também define condutas, define caminhos, facilita certos comportamen-

tos e impede outros. O problema é quando nós não temos condições de entender 

estes códigos, e mesmo as pessoas que tenham condições não possam fazê-lo por-

que este código é propriedade de uma grande empresa que não tem a intenção de 

dividir conosco. 

Neste caso, nós vivemos como no livro O Processo de Kafka, acusados de um 

crime que nós não sabemos qual é, perdidos em burocracias que nós não conhece-

mos, presos em processos que não nos são revelados. - “Jacob: Isso mesmo. Preci-

samos de um software tão livre quanto as leis em uma democracia, que todo mundo 

possa analisá-lo, alterá-lo, realmente entendê-lo e garantir que ele está fazendo o que 

deveria fazer.” (Jacob Applebaum in ASSANGE 2013 p151). 

O mundo parece estar cada vem mais digitalizado e informatizado, mas nós 

temos duas opções para o futuro: ou existe uma educação digital para a população e 
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esses códigos passam a ser discutidos da mesma forma que se discute as leis de 

uma democracia, de uma maneira aberta, ou esse conhecimento será propriedade de 

uma pequeníssima parcela da população, que irá criar os códigos de maneira secreta 

e que serão usados para influenciar todas as pessoas do mundo como num passe de 

mágica, pois tudo que as pessoas não entendem tende a tomar um aspecto “magico”. 

A cultura dos programadores sempre foi aberta e libertária. Quando um progra-

mador faz um código novo, a primeira coisa que ele faz é colocar esse código no 

GitHub para que todas as pessoas possam acessar e utilizar. Existe essa cultura de 

compartilhamento e de informação aberta, que é diferente de outras áreas de conhe-

cimento. Quando um engenheiro descobre um novo processo industrial, ele guarda o 

segredo à sete chaves, para que só ele tenha o controle daquele processo tecnológico. 

Até hoje, em qualquer página da internet que se acessa pelo computador é 

possível clicar com o botão direito do mouse e ir em “inspecionar”, e ver qual foi o 

código com o qual esse site foi feito. No entanto, não existe essa opção nos celulares. 

Não é possível pelo celular tentar observar como esse código foi feito. Isso reflete uma 

preocupação de indústria de tentar “esconder” estes códigos, para que eles não sejam 

acessíveis a qualquer um, e quando a pessoa não entende aquilo que está aconte-

cendo tende a considerar aquilo como um golpe de mágica. 

Nos primeiros vinte anos de popularização da internet, de 2000 a 2020, nós 

ficamos deslumbrados com esse novo mundo, com todas as possibilidades que se 

apresentavam e de todo tipo de informação grátis e instantânea que se apresentava 

na palma da mão. Mas em meio ao nosso deslumbramento por este novo mundo que 

se apresentava os capitalistas de vigilância trataram de construir as bases deste novo 

mundo, bases estas muito parecidas com o mundo real, um capitalismo voraz apare-

lhado com estados imperialistas com a intenção de espoliar aquilo que ainda não foi 

espoliado e de continuar a acumulação de capital. 

Mas agora nós precisamos quebrar este feitiço que é causado pela ignorância 

e proceder com o “desencantamento do mundo”, e isso só é possível através do co-

nhecimento de como essas coisas são feitas, quais são os interesses que estão em 

jogo, e formar uma geração que tenha consciência desses novos processos que se 

apresentam que em parte são iguais, em parte diferentes daqueles que se apresen-

tavam no século XX. 

Nós fomos pegos de surpresa neste novo mundo digital, em parte porque não 
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havia precedentes, porque essas operações foram ocultadas em contratos interminá-

veis que ninguém leu e códigos que não nos eram acessíveis: 

 

"Pelo “lado do suprimento”, capitalistas de vigilância empre-
garam com habilidade todo o arsenal da declaração para afirmar sua 
autoridade e legitimidade num novo e desprotegido mundo digital. Eles 
usaram declarações para tomar e não para pedir. Camuflaram seus 
intuitos com operações ilegíveis de máquina, deslocaram-se com ex-
trema velocidade, alimentaram práticas corporativas sigilosas, domi-
naram a indução ao erro por meio do uso da retórica, ensinaram a 
outros a sensação de impotência, apropriaram-se de forma proposital 
e errada de signos e símbolos culturais associados aos temas da se-
gunda modernidade (empoderamento, participação, voz, individualiza-
ção, colaboração) e apelaram, sem rodeios, para as frustrações dos 
indivíduos da segunda modernidade, frustrados em meio à colisão en-
tre seus anseios psicológicos e a indiferença das instituições  
existentes." (ZUBOFF 2019 p292) 

 
 
Ultimamente, muito tem se falado sobre internet das coisas. Esse movimento 

se trata de relógios inteligentes, mas também geladeiras, aspiradores, camas, termos-

tatos, escovas de dente e canecas de café inteligentes. Zuboff fez uma série de en-

trevistas com pessoas do Vale do Silício e chegou à conclusão de que as pessoas não 

estão realmente interessadas nestes dispositivos, mas em verdade se trata de uma 

tentativa dessas grandes empresas de conseguir cada vez mais dados sobre a popu-

lação, na tentativa de conseguir mais superávit comportamental para prever influen-

ciar e controlar o comportamento futuro. 

O aspirador de pó inteligente, o Roomba vem com sensores integrados que são 

capazes de estimar a planta da casa e esses dados são vendidos para empresas de 

tecnologia. A cama inteligente é capaz de medir os batimentos cardíacos, a movimen-

tação da pessoa durante o sono, os sons do ambiente, e a empresa ainda incentiva a 

pessoa a integrar a cama com o termostato da casa e com a dieta para ver como 

esses fatores influenciam no sono. Quando a pessoa acorda, ela recebe um relatório 

completo de como foi o seu sono, mas estes dados também são enviados para outras 

empresas que tem objetivos econômicos para estes dados. Tudo isso acontece sem 

que a pessoa tenha consciência e sem que ela possa interromper o fluxo de dados. 

Ela sempre pode mudar a senha do wi-fi, mas neste caso a cama perde todas as suas 

funcionalidades e passa a funcionar como uma cama comum. 

 
 "Pode-se muito bem escolher não comprar um Roomba, uma 
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cama Sleep Number ou um termostato Nest, mas cada um deles é um 
mero emblema do imenso projeto de renderização como o primeiro e 
vital passo para a construção de um aparato de ubiquidade. Milhares 
de objetos de “internet das coisas” estão se tornando disponíveis. Con-
forme conclui La Diega, nesse novo regime de produtos as funções 
simples que buscamos enquanto clientes estão agora irremediavel-
mente emboladas numa emaranhada mistura de software, serviços e 
redes." (ZUBOFF 2019 p356) 

 
Todos esses dados são compartilhados com as pessoas, mas também são 

compartilhados com outras empresas que tem outros interesses. Além dos dispositi-

vos inteligentes e das casas inteligentes, ainda existe a tendência das cidades inteli-

gentes, que são projetos de tornar as cidades completamente integradas, tanto o sis-

tema de trânsito, quanto o sistema de vagas para estacionamento, além de um sis-

tema de rastreamento por câmeras e sensores que são capazes de identificar uma 

pessoa por reconhecimento facial. Todo esse sistema tem o objetivo de criar uma ci-

dade mais eficiente, com um trânsito melhor e mais vagas de estacionamento, mas 

também cria um sistema de vigilância total, tudo isso com o objetivo de observação, 

influência do comportamento e controle. 

Outro exemplo de dispositivos inteligentes são os assistentes virtuais. Cada Big 

Tech tratou de desenvolver o próprio assistente. A Microssoft desenvolveu a Cortana, 

a IBM o Watson, o Google o Google assistent, e o mais famoso é a Alexa da Amazon. 

A verdade é que as pessoas não estão muito interessadas nestes dispositivos, e eles 

também não são capazes de fazer muita coisa. A Alexa é capaz de se conectar com 

outros dispositivos, como lâmpadas inteligentes, e acender e apagar a luz por co-

mando de voz. Além disso, se a lâmpada for do tipo LED RGB, é possível escolher a 

cor da luz, vermelha, verde ou azul além de todas as outras cores intermediárias. Ela 

é capaz também de ler em voz alta alguns livros do Kindle que sejam preparados para 

isso. Mas a verdadeira vantagem do dispositivo não é para os clientes, e sim para a 

própria Amazon. A maior fonte de superávit comportamental da qual todas as empre-

sas estão correndo atrás é a voz. Esses assistentes mantém o microfone sempre li-

gado, para conseguir informações como entonação, estados de humor, interesses e 

novos produtos que possam ser vendidos. Essas empresas dizem que o foco é no 

interesse do cliente, mas uma vez que ela tem interesses comerciais este interesse é 

sempre desvirtuado em nome dos interesses de terceiros, que tem o objetivo de influ-

enciar o nosso comportamento para lucrar com isso. Segundo Zuboff, o objetivo des-

ses assistentes é: 
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"Trata-se de uma nova fronteira de superávit comportamental 
na qual dark data acerca do seu mundo interno — suas intenções e 
seus motivos, significados e necessidades, preferências e desejos, hu-
mores e emoções, personalidade e disposição, sinceridade ou falsi-
dade — são mobilizados em prol de lucro para outros. O ponto não é 
curar, mas renderizar tudo como pedacinhos imensuravelmente mi-
núsculos de comportamento disponíveis para cálculos, de modo que 
cada um deles possa assumir seu lugar na linha de montagem que se 
move a partir das matérias-primas para produzir o desenvolvimento, a 
fabricação e as vendas." (ZUBOFF 2013 p380). 

 
 

Todas essas informações coletadas são reunidas em com o objetivo de traçar 

correlações estatísticas entre essas variáveis, colocados em sistemas de inteligência 

de máquina que realizam experimentos contínuos com o objetivo de saber a melhor 

maneira de influenciar, prever e controlar o comportamento humano.  Estes dispositi-

vos de vigilância estão instalados nos aparelhos muitas vezes sem o nosso consenti-

mento ou consciência, como foi o caso de quando pesquisadores descobriram que 

algumas SmartTVs da Sansung vinham com microfones que ouviam tudo o que as 

pessoas estavam dizendo: 

 

"Há também um substancial investimento de capital dirigido à 
conversa, e a Smart TV da Samsung ilustra um pouco do que acon-
tece nos bastidores. É comum que previsões comerciais predigam um 
forte crescimento de mercado para utensílios habilitados para a inter-
net, e a Samsung está entre o restrito grupo de líderes do mercado. 
Seus aparelhos usam a plataforma do sistema operacional Android, e 
desde cedo a firma estabeleceu alianças tanto com a Nest, subsidiária 
da Alphabet/Google, quanto com a Cisco. “Nossa primeira missão é 
trazer sua casa para sua vida conectada”, explicou um alto executivo 
em 2014. Em 2015, defensores da privacidade descobriram que a TV 
inteligente da corporação era na verdade inteligente demais, pois gra-
vava tudo o que era dito nos arredores do aparelho — por favor, passe 
o sal; acabou o sabão em pó; estou grávida; vamos comprar um carro 
novo; estamos indo ao cinema agora; sofro de uma doença rara; ela 
quer o divórcio; ele está precisando de uma lancheira nova; você me 
ama? — e mandando toda essa conversa para ser transcrita por outra 
líder de mercado em sistemas de reconhecimento de voz, a Nuance 
Communications." (ZUBOFF 2019 p392) 

 

 Quando surgiram os primeiros smartfones em 2008, o Google se apressou em 

fazer o sistema operacional Android, uma plataforma livre e open source que foi ado-

tada por todos os smartfones, com exceção da Apple e Windows phone. Na época, 
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ninguém se preocupou em se perguntar o que o google ganharia com o desenvolvi-

mento de uma plataforma open source, que todas as empresas poderiam usar sem 

custos. 

 Algumas pessoas acharam que o Google entraria no mercado de smartfones, 

assim como a Apple e a Sansung, mas a intenção deles era outra. O objetivo é que 

todos os celulares se utilizassem do sistema operacional Android para garantir um 

fluxo constante de informações e de superávit comportamental, para que eles pudes-

sem se dedicar ao negócio deles, o negócio de informação. O objetivo do Google é 

que o celular seja o mais barato quanto possível, de preferência de graça, por que a 

vantagem que eles tiram disso é a geolocalização das pessoas, a informação dos 

aplicativos que as pessoas têm instalados, o histórico de pesquisa, todas essas infor-

mações passam nescessariamente pelos servidores do Google. Todos os aplicativos 

que estão no Google Play precisam obedecer às exigências dessa empresa. 

   

"A plataforma Android, do Google, oferece um exemplo do pa-
pel dominante de captura e defesa de superávit. O uso da internet se 
tornou móvel com a ascensão do smartphone e do tablet, e o Google 
foi obrigado a encontrar um novo meio de defender e expandir sua 
cadeia de suprimento básica na busca. O Android logo se tornou a 
segunda rota principal de suprimento de superávit comportamental 
para a corporação. Em 2008, o Google liderou uma aliança de fabri-
cantes do setor tecnológico e operadoras de celular para desenvolver 
uma “plataforma aberta e abrangente para serviços móveis”. Alguns 
observadores pensaram que um telefone Android fosse a oportuni-
dade do Google de competir com a Apple pelos lucros das vendas de 
smartphones, mas aqueles que conhecem o Google compreenderam 
o potencial ainda maior de crescimento e lucro através do superávit 
comportamental e da geração de produtos preditivos a partir dele." 
(ZUBOFF 2019 p205) 

  

 Com a criação do Android o Google conseguiu fortalecer a sua posição nos 

mercados de vigilância, assegurando que todas as informações de todas as pessoas 

que utilizassem um celular passassem necessariamente pelos seus sistemas opera-

cionais. 

 

  

"Por que o Gmail do Google, lançado em 2004, vasculhava 
correspondências particulares para gerar propaganda? Logo que a pri-
meira usuária do Gmail notou o primeiro anúncio direcionado ao con-
teúdo das suas mensagens privadas, a reação pública foi rápida. Mui-
tos sentiram repulsa e ultraje; outros ficaram confusos. Nas palavras 
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de Steven Levy, cronista do Google: “Ao oferecer anúncios relaciona-
dos ao conteúdo, o Google parecia estar quase revelando nesse fato 
que a privacidade dos usuários estava à mercê das políticas e confia-
bilidade da companhia proprietária dos servidores. E, como esses 
anúncios geravam lucros, o Google estava deixando claro que explo-
raria a situação.”" (ZUBOFF 2019 p77) 

 

 

 O Google Maps surgiu de uma empresa de mapeamento de satélite financiada 

pela CIA, a Keyhole. Posteriormente essa empresa foi comprada pelo Google e se 

transformou no Google Earth. O google maps já nasceu de uma parceria entre o Go-

ogle e o exército americano, e ele tem o objetivo de fazer o mapeamento via satélite 

do mundo inteiro. A partir do momento em que todas as pessoas possuem um celular 

com GPS, é possível saber a localização de todas as pessoas em tempo real. Cada 

pessoa tem a sua geolocalização rastreada diversas vezes durante o dia, e essas 

informações são guardadas nos servidores. O Google ainda faz um gráfico do deslo-

camento diário e guarda essas informações desde que os celulares têm um sistema 

operacional Android e GPS integrado. 

 Em 2010 uma comissão alemã descobriu que os carros do Google Maps esta-

vam coletando dados sobre redes wi-fi das ruas onde passavam, incluindo nomes das 

redes, senhas, histórico de navegação entre outras coisas. 

  

"Em 2010, a Comissão Federal Alemã para Proteção de Da-
dos anunciou que a operação Street View do Google na realidade ca-
muflava uma varredura de dados secreta; os carros do Street View 
estavam coletando, em sigilo, dados pessoais de redes de Wi-Fi pri-
vadas. O Google negou a acusação, insistindo que estava juntando 
apenas nomes de redes de Wi-Fi de transmissão pública e os endere-
ços identificadores de roteadores Wi-Fi, mas não informação pessoal 
enviada pela rede. Em questão de dias, uma análise independente de 
peritos em segurança alemães provou, de maneira decisiva, que os 
carros do Street View estavam extraindo das casas informação pes-
soal não encriptada. O Google foi forçado a reconhecer que havia in-
terceptado e armazenado “dados de payload” (corpo de dados), infor-
mação pessoal apanhada de transmissões Wi-Fi não encriptadas. 
Conforme postaram numa nota de pesar no blog: “Em alguns casos e-
mails inteiros e URLs foram capturados, bem como senhas.” Peritos 
técnicos no Canadá, na França e na Holanda descobriram que os da-
dos de payload incluíam nomes, números de telefone, informação so-
bre crédito, senhas, mensagens, e-mails e transcrições de bate-papos, 
bem como registros de namoros on-line, pornografia, comportamentos 
de navegação na web, informação médica, dados de localização, fotos 
e arquivos de vídeo e áudio. Concluíram que tais pacotes de dados 
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podiam ser costurados e formar um perfil detalhado de uma pessoa 
passível de ser identificada." (ZUBOFF 2019 p220) 

 

 

A geolocalização de todas as pessoas é passada para os aplicativos que ela 

tem instalado no celular, como é o caso do aplicativo do Star Bucks ou do MacDonalds. 

A partir dessa informação essas empresas podem oferecer propagandas direcionadas 

para a pessoa quando ela se aproxima do restaurante, ou na hora do almoço, ou 

quando ela está voltando do trabalho. É possível desligar o GPS do celular, mas 

mesmo assim o Google pode inferir a localização da pessoa rastreando as redes de 

Wi-fi, mesmo que a pessoa não se conecte com ela. Pode acontecer também de assim 

que a pessoa entrar em uma loja, ela receber uma propaganda direcionada, ou o dono 

da loja receber uma informação de que tal pessoa entrou na loja, devido a esse ras-

treamento de Wi-fi. 

 

"Em setembro de 2016, a newsletter de tecnologia Register 
revelou que o aplicativo Google Play pré-instalado no mais recente te-
lefone Android checa de modo contínuo a localização da pessoa e 
manda essa informação para seus aplicativos de terceiros, bem como 
para os próprios servidores do Google. Um pesquisador de segurança 
ficou chocado quando seu celular Android o incentivou a baixar o apli-
cativo do McDonald’s no exato momento em que ele passava pela 
porta do restaurante de fast-food. Mais tarde, ele descobriu que o Go-
ogle Play havia monitorado sua localização milhares de vezes. De ma-
neira similar, o Google Maps “não dá a você uma opção decente para 
desligá-lo”. Se você o fizer, o sistema operacional adverte: “Caracte-
rísticas básicas do seu dispositivo podem não funcionar mais da ma-
neira que é pretendida.” A insistência do Google reflete a política auto-
ritária do imperativo de extração, bem como a escravização da própria 
corporação às implacáveis exigências de sua economia." (ZUBOFF 
2019 p236) 

 

 

O jogo para celulares Pomémon Go foi desenvolvido em parceria da Nintento 

com a Niantic Labs. A Niantic Labs foi uma start-up desenvolvida pelo Google que tem 

como seu CEO John Hanke, o mesmo diretor que estava por trás do Google Street 

View e do Google Maps. O Pókemon Go se utiliza dos mesmos mapas e do mesmo 

rastreamento via satélite que o Google maps, mas ele tem a diferença de que ele 

incentiva as pessoas a saírem de casa e andarem pelas ruas. 
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 Alguém poderia pensar que os clientes do jogo são os usuários, que saem atrás 

dos monstros com os seus celulares. Mas os verdadeiros clientes são as grandes 

empresas, que pagam para o jogo para colocar ginásios e pokemóns dentro das suas 

lojas. As pessoas dessa forma são incentivadas a irem até esses locais para pegar os 

pokémons, e no meio do caminho acabam parando para tomar um café no Star Bucks 

ou no Mac Donalds. O Star Bucks fez um acordo para colocar os monstrinhos dentro 

da sua loja, e assim atrair mais clientes. Quando a pessoa instala o jogo, ela acha que 

ela é o jogador, mas ela não passa de um peão sendo movido no tabuleiro em que os 

verdadeiros jogadores são as grandes empresas. 

 O Google tem muita influência no mundo virtual, e esse jogo é uma tentativa de 

expandir a sua influência para o mundo real. É possível criar um incentivo para a pes-

soa ir até a loja física, e uma vez que ela está lá, comprar alguma coisa. Uma pessoa 

pode ser levada a comer em um restaurante porque está com o filho, e o local é um 

ponto de Pokémons e ela quer que o filho se divirta enquanto come. 

 

 “Agora aqui estava Hanke de novo na fronteira seguinte 
do capitalismo de vigilância, dessa vez como fundador da companhia 
por trás do Pokémon Go, a Niantic Labs. Hanke, como podemos lem-
brar, alimentava uma permanente determinação de possuir o mundo 
mapeando-o. Havia fundado a Keyhole, a start-up de mapeamento por 
satélite financiada pela CIA e mais tarde adquirida pelo Google, que 
viria a ser rebatizada como Google Earth. No Google, Hanke era um 
dos vice-presidentes do Google Maps e foi fundamental na contro-
versa insistência da empresa em dominar o espaço público e privado 
através do projeto Street View." (ZUBOFF 2019 462) 

  

 O Pokémon Go se utiliza de uma técnica de modificação comportamental cha-

mada “pastoreamento”, que consiste em criar as condições ideais para que o usuário 

tenha o comportamento desejado. É possível colocar um ninho de pokemóns dentro 

do Star Bucks por exemplo, para que o usuário entre na loja. O usuário não é obrigado 

a fazer as coisas, a questão é quais são os incentivos necessários para que ele queira 

adotar o comportamento adequado. 

 Isso é o que se chama de estratégias de gamificação, que consistem em trans-

formar as estratégias de modificação comportamental em jogos, para que tudo se 

torne uma brincadeira. Os reais objetivos desses jogos podem estar conscientes para 

o jogador ou não. No caso de um aplicativo de ensino de línguas em formato de jogo, 

o usuário sabe qual é o real objetivo, que é ensinar uma nova língua. Mas no caso do 
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Pokemón Go, o usuário é influenciado a adotar um comportamento que não necessa-

riamente é do seu interesse e ele não precisa estar consciente disso. 

 

 "Os capitalistas de vigilância descobriram que os dados 
comportamentais mais preditivos provêm da intervenção no jogo de 
modo a incentivar, persuadir, sintonizar e arrebanhar comportamento 
em busca de resultados lucrativos. Pressões de natureza competitiva 
provocaram a mudança, na qual processos de máquina automatizados 
não só conhecem nosso comportamento, como também moldam 
nosso comportamento em escala. Com tal reorientação transformando 
conhecimento em poder, não basta mais automatizar o fluxo de infor-
mação sobre nós; a meta agora é nos automatizar." (ZUBOFF 2019 
P22) 

 

 

O objetivo do Google é indexar o mundo inteiro, para que tudo possa ser cata-

logado e pesquisado. Não só todas as ruas, mas também todas as pessoas, tudo que 

essas pessoas têm, tudo que elas falaram ou pesquisaram, o interior de suas casas e 

as suas preferências. Há mais de setenta anos Borges escreveu um conto de um 

parágrafo chamado “Sobre o rigor da ciência”, em que existia um império tão preocu-

pado com a cartografia que desenhava mapas em escala um pra um, ou seja, um 

mapa do mesmo tamanho do território. Este conto desenvolve essa relação entre o 

mapa e o território, entre a representação e aquilo que está sendo representado. A 

ideia parece absurda, de imaginar um mapa com o mesmo nível de detalhamento que 

o mundo real, onde todas as coisas encontrariam o seu equivalente no mapa. 

 

“Sobre o Rigor na Ciência …Naquele império, a Arte da Car-
tografia alcançou tal Perfeição que o mapa de uma única Província 
ocupava uma cidade inteira, e o mapa do Império uma Província inteira. 
Com o tempo, estes Mapas Desmedidos não bastaram e os Colégios 
de Cartógrafos levantaram um Mapa do Império que tinha o Tamanho 
do Império e coincidia com ele ponto por ponto. Menos Dedicadas ao 
Estudo da Cartografia, as gerações seguintes decidiram que esse di-
latado Mapa era Inútil e não sem Impiedade entregaram-no às Incle-
mências do sol e dos Invernos. Nos Desertos do Oeste perduram des-
pedaçadas Ruínas do Mapa habitadas por Animais e por Mendigos; 
em todo o País não há outra relíquia das Disciplinas Geográficas.” (Su-
árez Miranda: Viajes de Varones Prudentes, libro cuarto, capítulo XIV, 
Lérida, 1658.)  

  

 

No entanto, essa ideia parece estar se tornando possível, pois nós estamos 
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caminhando para este mundo, em que uma simples garrafa de água pode ser rastre-

ada e indexada. Sensores são capazes de medir a temperatura da sala, o acelerôme-

tro do celular é capaz de medir quantos passos uma pessoa dá por dia, e assim, todas 

essas informações vão sendo guardadas, por que existe capacidade computacional 

para guardar essas informações, e guardar todas essas informações é tão fácil e tão 

barato que não existe motivo para não o fazer. 

O mapa em escala um pra um desafia inclusive os próprios limites da represen-

tação. O mapa seria o equivalente perfeito do território, e a representação equivaleria 

em todos os pontos o original, se aproximando da ideia de conhecimento absoluto, a 

própria equivalência entre o a representação e o real. A representação é sempre mais 

simples que o real. O sonho do conhecimento perfeito seria a total equivalência entre 

o representante e o representado. 

Existe uma corrida das Big Techs para o desenvolvimento de inteligências arti-

ficiais. É difícil dizer o que o futuro nos reserva. O primeiro conceito de inteligência 

artificial é o de algo que pudesse jogar jogos, e os primeiros sistemas de inteligência 

artificial foram construídos em cima de jogos da velha. Em 1997 o computador da IBM 

já era capaz de derrotar o campeão mundial de xadrez Garry Kasparov. Hoje em dia 

algumas inteligências artificiais são capazes de derrotar qualquer ser humano em um 

jogo de Atari, mas ainda existem alguns poucos jogos em que os seres humanos são 

melhores. O mais provável é que o Google esteja coletando todos esses dados não 

para aprimorar os seus sistemas de busca, mas para aprimorar os seus sistemas de 

inteligência artificial. 

 
"O editor-fundador da revista Wired, Kevin Kelly, certa vez su-

geriu que embora pareça que o Google esteja comprometido em de-
senvolver suas capacidades de inteligência artificial para melhorar a 
busca, é mais provável que o Google desenvolva a busca como meio 
de treinar de modo contínuo suas capacidades de inteligência artificial 
(IA). Essa é a essência do projeto de inteligência de máquina. Tal qual 
uma tênia, a inteligência de máquina depende de quantos dados ela 
come." (ZUBOFF 2019 p147) 

  
  

Já é possível ver alguns carros auto-dirigidos nas ruas. Nos próximos anos a 

tendência é que existam cada vez mais carros desse tipo. Alguns especialistas dizem 

que em pouco tempo as inteligências artificiais serão melhores que os seres humanos 

em praticamente tudo, e que esse será o fim do trabalho e a humanidade precisará 
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pensar em uma renda universal, pois haverá um desemprego em massa. No entanto 

é preciso tomar cuidado com esse tipo de profecia, desde a época de Marx que se 

profetizava o fim do trabalho e até hoje ele não acabou. 

O ser humano está acostumado a pensar a si mesmo como a espécie mais 

inteligente do planeta. Talvez haverá um dia em que isso não seja mais verdade. 

Existe uma diferença entre Narrow Artificial Inteligence e Artificial Super Inteligence. A 

Narrow Artificial Inteligence só é capaz de fazer aquilo que mandam ela fazer. Ela não 

entende o que está sendo feito, só faz. A questão que se coloca é o quão longe nós 

estamos dessa Artificial Super Inteligence, uma inteligência que de fato entende o que 

está sendo feito, que seja capaz de compreender o propósito e qual é o sentido das 

coisas.  

Quando Descartes estava escrevendo as suas Meditações Metafísicas, ele 

imaginou o que poderia ser conhecido de verdade. Ele imaginou um gênio maligno, 

um ser muito mais poderoso e inteligente que seria capaz de enganá-lo nas menores 

coisas. Neste caso, não seria possível ter certeza de nada, pois a coisa mais evidente 

e mais manifesta poderia ser fruto de um engano. Supondo que exista uma inteligên-

cia artificial, capaz de conhecer todos os nossos gostos e todos os nossos pensamen-

tos, capaz inclusive de nos fazer crer nas coisas mais absurdas ou de nos dissuadir 

das coisas mais verdadeiras. 

A maioria das coisas que nós conhecemos nós precisamos acreditar naquilo 

que nos disseram, pois nós não temos condições de verificar por nós mesmos. Eu 

posso saber que um carboidrato é um polissacarídeo, e ele é formado por várias mo-

léculas de açúcar umas grudadas nas outras, mas eu não tenho condições de verificar 

essa informação, de fazer um experimento em laboratório para comprovar ou refutar 

essa afirmação. Eu simplesmente preciso acreditar naquilo que me disseram. 

Da mesma forma, a maioria das coisas que as pessoas acreditam, elas acredi-

tam porque foi falado para elas, por que ninguém tem condições de desconfiar e co-

locar à prova cada uma das afirmações, por mais básicas que sejam.  

Supondo que exista uma inteligência artificial superinteligente, que sabe tudo 

que eu penso e é sabe quais são os incentivos e as informações necessárias para 

fazer eu mudar as minhas opiniões e a minha forma de ver o mundo, capaz de modi-

ficar a minha percepção da realidade e da forma como eu vejo o mundo. Neste caso, 

qual é a garantia que eu tenho de que eu posso pensar por conta própria, que as 
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minhas opiniões são mesmo minhas, ou de que as coisas que eu acredito eu cheguei 

por conta própria? 

Qual é a garantia de que o meu pensamento é mesmo meu, de que os meus 

gostos são mesmo meus, ou que as minhas motivações e crenças não foram incutidas 

em mim por alguma força estranha que se esconde por detrás dos espelhos? Nós 

sempre supomos que os outros são manipulados, mas nós nunca supomos que so-

mos manipulados. 

Há muito tempo se sabe que a propaganda é capaz de influenciar o comporta-

mento e os hábitos de consumo das pessoas. Caso contrário, as empresas não inves-

tiriam uma grande quantidade de dinheiro nisso. Essa propaganda sempre atuou de 

maneira mais ou menos inconsciente ou subliminar, ninguém entra no supermercado 

dizendo que vai comprar tal marca de sabão em pó porque foi influenciado pela pro-

paganda. Os termos novos neste problema são primeiro o fato de que a propaganda 

tradicional atingir uma população de maneira indiscriminada. O fabricante de brinque-

dos vai anunciar durante o intervalo do programa infantil, e o fabricante de barcos em 

uma revista especializada de barcos, mas o novo tipo de propaganda é capaz de che-

gar exatamente ao público-alvo, maximizando as chances de compra. 

A segunda grande diferença é que tanto o Google quanto o Facebook são ca-

pazes de rodar experimentos contínuos do tipo A/B para conseguir melhores resulta-

dos. Todas as pessoas já foram alvos desses experimentos, pode ser ou a mudança 

no algoritmo do feed de notícias, a mudança de uma fonte ou o tamanho de um anún-

cio. Milhares de experimentos deste tipo já foram testados com o objetivo de traçar 

correlações estatísticas entre as variáveis, como por exemplo a personalidade de uma 

pessoa ou a faixa etária. A ciência da estatística é aquela capaz de fazer um teste 

para um pequeno número de pessoas e extrapolar essa informação para toda uma 

população. Um cenário completamente diferente é imaginar toda a população sendo 

alvo deste experimento. Neste caso, a margem de erro tende a cair cada vez mais e 

o que nós temos é uma informação cada vez mais próxima da certeza. 

Se um físico faz um experimento, normalmente ele conta com um número muito 

pequeno de sensores se comparado com aquilo que vai ser medido, por exemplo um 

gás ou um líquido. Neste caso aquilo que se apresenta é necessariamente uma amos-

tra estatística. Muito diferente é o caso dos novos físicos sociais, que contam com um 

sensor para cada indivíduo, pois cada pessoa possui o seu próprio celular. O resultado 
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que se pode obter em um caso destes é muito mais fiel e preciso. 

 

“Você pode fazer com que as pessoas façam coisas com essa 
tecnologia. Mesmo que funcione com apenas 5% das pessoas, você 
levou 5% de pessoas a praticar uma ação que de outra maneira não 
teriam praticado, então, em certa medida, há um elemento de perda 
do autocontrole por parte do usuário.”" (ZUBOFF 2019 p439) 

 
 
 

Essas técnicas de modificação comportamental não foram feitas para nos tor-

nar seres humanos melhores, mas para gerar lucro para outras pessoas. Nós não 

somos considerados como fins em si mesmos, mas simplesmente meios para os fins 

de outrem. O fato de estes serviços serem gratuitos comprova que nós não somos os 

clientes do Google, mas somente os meios para os quais eles atingem os verdadeiros 

clientes, que são os anunciantes. 

Por este motivo, é essencial que as pessoas conheçam sobre estes processos, 

pois só tendo consciência daquilo que está acontecendo é possível resistir. A única 

forma de tornar este processo todo um pouco mais difícil é tendo consciência das 

formas como esses mecanismos são utilizados para moldar os nossos desejos para 

além da consciência. Se nós podemos considerar a autonomia como aquele que co-

loca para si mesmo as próprias regras, e como heteronomia como aquele que segue 

as regras de outrem, o principal inimigo do capitalismo de vigilância é aquele que con-

segue formular para si mesmo as próprias normas de conduta. Essa autonomia só 

pode ser alcançada pela autoconsciência, por aquilo que nós colocamos para nós 

mesmos como aquilo que é certo e como aquilo que é errado. 

A autonomia tem a ver com a capacidade que uma pessoa tem de resistir à 

sugestão. Aquela pessoa que se deixa levar e que se abre para as experiências 

alheias é aquela com maior capacidade de ser sugestionada. A autonomia por isso 

requer um domínio da vontade para seguir o caminho que ela mesma escolheu, e 

quanto maior a capacidade da pessoa de resistir à sugestão, maior a capacidade que 

ela tem de resistir. 

O desejo humano é algo plástico, é assim como um vazio. O ser humano está 

sempre em busca de responder a esta pergunta: o que eu quero para mim? No entanto, 

a pessoa não precisa descobrir o que ela quer, ela precisa decidir o que ela quer. 

Alguém que tenta descobrir o que quer sempre será levado pela sugestão a tentar se 
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satisfazer de uma determinada maneira ou de outra. Primeiro ela quer um sapato, 

depois um videogame, depois um computador. O verdadeiro ato de autonomia é 

aquele em que  a pessoa decide onde quer chegar, ao invés de tentar descobrir. O 

desejo precisa ser um ato da vontade e não uma descoberta individual, pois o desejo 

pode assumir muitas formas, sem nunca de fato ser realmente satisfeito. 

 

"Ao declarar o direito de modificar ação humana de maneira 
sigilosa, e por lucro, o capitalismo de vigilância efetivamente nos exila 
de nosso próprio comportamento, mudando o locus de controle sobre 
o tempo futuro de “Eu farei” para “Você fará”. Cada um de nós poderá 
seguir um caminho distinto, mas as economias de ação asseguram 
que o caminho já está moldado pelos imperativos econômicos do ca-
pitalismo de vigilância. A luta por poder e controle na sociedade não 
está mais associada aos fatos velados de classe e sua relação com a 
produção, e sim pelos fatos velados da modificação de comporta-
mento arquitetada e automatizada." (ZUBOFF 2019 p459) 

 

 

 Liberdade é um problema metafísico muito complexo. Supondo que uma pes-

soa é o resultado das cinco pessoas mais próximas a ela. Então isso que nós chama-

mos de identidade não passa de uma imitação das pessoas que nos são próximas. 

Adorno pensava o ser humano como um animal mimético, como aquele que aprende 

imitando as outras pessoas. Neste caso, o ser humano é o produto do meio no qual 

ele está inserido. 

Nós podemos pensar também que aquilo que ele chama de “verdade” foram as 

coisas que ele aprendeu na escola como corretas, e que dispõe de uma ampla con-

cordância da população em geral. No entanto nós sabemos que quanto mais uma 

pessoa estuda um assunto, menos ela tem certeza das coisas, e que por isso só tem 

certeza das coisas aquelas pessoas que conhecem muito pouco de determinado as-

sunto, e que por isso tudo aquilo que nós chamamos de verdade pode ser descons-

truído e contestado. 

Supondo que o desejo de uma pessoa é dado por aquelas pessoas que ela 

admira, e que as coisas que essa pessoa deseja são aquilo que ela acha que pode 

preencher o seu vazio existencial, e que, portanto, existe um ideal de que aquilo pode 

ser bom, mas em verdade é um fantasma, uma fantasia que pode ou não se realizar. 

Supondo ainda que eu só gosto de chocolate porque eu já comi chocolate mui-

tas vezes isso saciou a minha vontade de doce, então a minha vontade de comer 
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chocolate é dada pela sedimentação da história de todos os desejos que um dia foram 

desejados. 

Supondo que os desejos de consumo são dados por uma máquina de propa-

ganda aparelhados ao estado que me sugestionam àquilo que vai me fazer feliz, àquilo 

que vai me deixar satisfeito, e que no meu ímpeto de vontade na procura de um objeto 

para me completar eu acredito que aquilo que está sendo anunciado vai me fazer feliz. 

Se o capitalismo contemporâneo é aquele que consegue manipular os desejos das 

pessoas, existe muito pouco espaço para aquilo que pode se chamar de liberdade. 

No entanto, talvez ainda seja possível falar em uma autonomia como autode-

terminação, como aquele que colocar para si mesmo aquilo que deve ser feito através 

da vontade e da razão. Aquele que é capaz de traçar um projeto para o futuro e tra-

balhar todo dia nele, imaginando o que seria um futuro melhor, mesmo que isso não 

tenha acontecido ou que nunca aconteça, esta pessoa ainda tem uma capacidade de 

autonomia. Autônomo é aquele que é capaz de traçar para si mesmo um projeto e 

segui-lo mesmo na incerteza do presente e do mundo caótico. 

Mas, para que isto seja possível, é preciso que as pessoas tenham consciência 

de que existem aparelhos ideológicos que querem impor interesses que não são os 

delas através de meios que driblam a sua consciência. Somente através do conheci-

mento do poder destes aparelhos é que as pessoas podem resistir à essa vontade 

que tenta se impor por meios ublíquos. Por este motivo os capitalistas de vigilância 

não querem que as pessoas saibam deste projeto, por que esta é a única maneira de 

as pessoas resistirem a aquilo que está sendo ofertada para elas de maneira sublimi-

nar. 

É muito fácil se perder nestas discussões sobre liberdade, que são cheias de 

sutilezas metafísicas. Mas uma coisa é certa: existem aparelhos ideológicos muito 

poderosos capazes de manipular a vontade individual das pessoas e a percepção que 

elas têm do mundo. A questão que se coloca então passa a ser de outra ordem: não 

se trata de impedir a pessoa de fazer o que ela tem vontade, se trata de manipular a 

vontade das pessoas, para que elas façam aquilo que elas têm vontade. Não se trata 

de impedir as pessoas de lutar por aquilo que elas acreditam, se trata de manipular a 

crença nas pessoas naquilo que elas acreditam, para que elas lutem de bom grado 

por aquilo que é melhor para o sistema. 

A questão então deixa de ser a liberdade de seguir o próprio desejo, como era 
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o caso das sociedades repressoras, em que existe um superego que impede a plena 

realização dos desejos, se trata de manipular as faculdades desejantes para que as 

pessoas desejem aquilo que o mercado quer. Quando a propaganda de carro faz com 

que a pessoa tenha o desejo de comprar um carro, é a própria faculdade desejante 

quem está sendo manipulada em favor dos interesses do mercado. A pessoa é livre 

para lutar por aquilo que ela deseja, mas aquilo que ela deseja já está dado para além 

da sua consciência individual. 

Da mesma forma, não de impedir as pessoas de lutar por aquilo que elas acre-

ditam, como era o caso das perseguições políticas por divergências ideológicas. O 

problema é de outra ordem, se trata de manipular aquilo que as pessoas acreditam 

de maneira que contorne a sua consciência. Por este motivo, talvez não seja o caso 

de colocar os debates sobre liberdade, pois o sujeito é de fato livre para fazer aquilo 

que quer, desejar aquilo que deseja. A nova sociedade de controle que se insinua é 

de outra ordem, ela é a utilização de algoritmos e de conhecimentos que foram adqui-

ridos a partir do roubo de dados para uma nova tecnologia de mudança de comporta-

mento, que se utiliza da manipulação de sentimentos e da capacidade mimética do 

ser humano para operar de maneira que contorne a consciência individual das pes-

soas. 

Segundo o behaviorismo radical, a liberdade humana não passa de uma igno-

rância sobre as reais condições que fazem o indivíduo agir de determinada maneira. 

Desta forma, o avanço da ciência teria como consequência necessária o fim da liber-

dade, que não passaria de uma ilusão metafísica daquele que desconhece os reais 

motivos por detrás das ações. Neste sentido, só se poderia falar em ação livre como 

quem fala de acidentes como uma tempestade, ou seja, daquele que ignora quais 

foram os fatores que geraram aquele fato. A partir do momento em que for possível 

descobrir todas as determinações pessoais e todos os motivos que fazem o sujeito 

agir de determinada maneira, não se poderia mais falar em liberdade. 

O objetivo da coleta exaustiva de dados dessas grandes empresas é o de traçar 

as correlações entre as variáveis que fazem o sujeito agir desta ou daquela maneira. 

A partir deste momento o agir humano que é tomado como livre poderia ser controlado 

a partir deste controle das variáveis. Neste sentido, quanto mais avança o conheci-

mento sobre o comportamento humano, menores são as chances de ele agir por uma 

“causa livre” ou por um acidente, pois este seria somente um desconhecimento das 
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variáveis que influenciam no comportamento. 

No entanto, este conhecimento não está acessível para a maioria da população, 

e nem é feito para a maioria das pessoas. Pelo contrário, ele é acessível apenas para 

um pequeno grupo de capitalistas de vigilância que tem os seus próprios interesses 

mercadológicos envolvidos, que são diferentes dos da população em geral. 

 

"Em quase todo livro e artigo, Skinner declara a verdade que 
Planck ensinou a Meyer e então Meyer transmitiu aos seus alunos, a 
singular verdade que pode ser apreendida somente através do ponto 
de vista do Outro: liberdade é ignorância. A experiência sentida do li-
vre-arbítrio não passa de um pedaço de negação indigesta, produzida 
pela falta de informação sobre os determinantes reais do comporta-
mento. Como Meyer e Planck antes dele, Skinner encarava a liber-
dade como um “acidente”, argumentando que a noção em si de “aci-
dente” é ilusória, uma foto instantânea no tempo que revela uma la-
cuna esperando ser preenchida e que será transformada pelo conhe-
cimento que avança numa expressão de um padrão previsível e que 
segue determinada lei. Sob o olhar do behaviorista, essas lacunas de 
ignorância que cometemos o equívoco de chamar de livre-arbítrio for-
mam uma fila à espera de explicação, mais ou menos como alguém 
que manda seu corpo para a preservação criogênica na esperança de 
algum despertar e cura no futuro." (ZUBOFF 2019 p541) 

 

 

As novas técnicas de poder e de controle são diferentes daquelas descritas por 

Foucault em Vigiar e Punir. Se a imagem principal do livro era a do bonsai, que tem 

os seus galhos presos com arames e alguns ramos cortados para que ele tenha uma 

forma específica, a nova imagem do poder se parece com um rato de laboratório, que 

ganha comida toda a vez que pressiona o botão. O alvo do poder não é mais a re-

pressão da libido, mas ao contrário o direcionamento da libido para os caminhos que 

interessam ao capitalista de vigilância. Não é mais a negatividade da punição e do 

castigo, mas a positividade do desejo. 

 

"Não há necessidade da submissão das massas a normas 
sociais, nem da perda do eu para um coletivo induzida por terror e 
compulsão, nem de ofertas de aceitação e pertencimento como uma 
recompensa para ser subjugado pelo grupo. Tudo isso é desbancado 
por uma ordem digital que prospera dentro de coisas e corpos, trans-
formando vontade em reforço e ação em resposta condicionada." (ZU-
BOFF 2019 p557) 

 
 

Este poder não se exerce mais pela violência, mas pela incitação ao desejo. 
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Ele não se dá mais por um controle minucioso do corpo, mas sim por um conheci-

mento total de todas as determinações que fazem o sujeito agir de determinada ma-

neira. Ele não exige mais uma conformidade ou obediência, mas que este sujeito dê 

tudo de si para correr atrás de seus objetivos e de seus desejos. 

Por estes motivos, Zuboff afirma que nós não podemos mais pensar as novas 

categorias de poder pelas velhas chaves metodológicas, que nós estamos diante de 

um novo tipo de acontecimento e que precisa ser pensado pelas suas próprias regras. 

Neste sentido, é preciso um esforço para entender os acontecimentos como eles re-

almente são, ao invés de tentar encaixá-los em categorias pré-definidas que valiam 

para os esquemas do século XX. 

Quando o totalitarismo surgiu no século passado, as pessoas tiveram muita 

dificuldade para entender o fenômeno, por que não tinham ainda as ferramentas con-

ceituais necessárias para descrever de maneira correta. Somente depois da guerra 

com o esforço conjunto de muitos escritores e filósofos é que foi possível começar a 

entender aquilo que tinha acontecido. Uma análise correta do tempo presente requer 

um conhecimento das condições materiais da atualidade, que são diferentes das de 

outrora porque os meios técnicos e os meios de produção também mudaram. 

Sempre existiram tecnologias de modificação de comportamento. A escola é 

uma instituição e uma técnica que visam a transformação da criança em um ser social. 

Mas é preciso ter em mente que cada época histórica carrega es suas especificidades 

e pode ser perigoso analisar o presente com as lentes do passado. 

Um exemplo de modificação de comportamento que é dado por essas novas 

tecnologias é o aplicativo de línguas Duolingo. Neste aplicativo, a pessoa tem cinco 

vidas, e para cada frase que ela erra ela perde uma vida. Como as frases que a pessoa 

errou se repetem, ela tem o incentivo de anotá-la, para não errar de novo. Se a pessoa 

perder as cinco vidas, ela é obrigada a gastar quatrocentos e cinquenta cristais para 

recuperá-las, ou esperar até o dia seguinte. 

Como a pessoa sabe que as frases que ela errou vão aparecer novamente e 

que ela só tem cinco vidas, o incentivo é que ela anote as frases para não ter que 

gastar os cristais. A própria arquitetura do jogo é desenvolvida para incentivar um 

comportamento, que no caso é o de anotar as frases. Tanto na arquitetura quanto na 

programação os espaços são projetados para influenciar um determinado comporta-

mento. A arquitetura algorítmica do Duolingo é desenvolvida para criar um incentivo 
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no mundo real. Este é um caso em que a modificação de comportamento é feita para 

ajudar a própria pessoa, que no caso é aprender uma língua estrangeira. Mas é pos-

sível pensar em muitos casos em que a modificação de comportamento é feita para o 

benefício de outro, como é o caso das notificações vermelhas do Facebook que são 

feitas para criar um vício no usuário, que é do interesse somente da própria empresa. 

As notificações que pulam na tela o tempo inteiro são feitas para a pessoa sem-

pre esperar uma notícia nova, uma mensagem nova, e liberar pequenas doses de 

endorfina para fazer com que a pessoa fique esperando pela próxima notificação, ou 

a próxima mensagem. Quando o Facebook cria algoritmos que aumentam o tempo 

que a pessoa passa no aplicativo, ela está se utilizando de técnicas de modificação 

comportamental que não são do interesse do usuário, mas pelo contrário são do inte-

resse somente dos capitalistas de vigilância. 

Muitas vezes, a empresa e o usuário têm o mesmo interesse, como é o caso 

de Duolinguo, em que as tecnologias de mudança de comportamento são utilizadas 

em favor do próprio usuário. Mas muitas vezes as empresas e os usuários têm inte-

resses opostos, o que faz com que os usuários saiam em desvantagem. 

Se nós pensarmos que o mundo digital é feito de códigos, então a arquitetura 

desses códigos dizem por onde as pessoas vão passar, quais os caminhos que vão 

ser utilizados, eles orientam o nosso olhar e o nosso espírito em uma determinada 

direção, os caminhos que podem ser trilhados e para onde. 

Assim como a arquitetura do panóptico cria uma forma de circulação das pes-

soas e dos olhares, a arquitetura digital cria pontos de observação, caminhos que 

podem ser seguidos e outros bloqueados, cria uma circulação de olhares e compor-

tamentos que podem ser facilitados ou dificultados conforme o desenho espacial da-

quilo que foi construído. 

O objetivo dessa arquitetura de vigilância é a renderização do comportamento 

humano, reunir o maior número de dados possível para poder compreender e influen-

ciar o as ações humanas. Neste caso, a sociedade é vista como um formigueiro ou 

uma colmeia, não importa muito se a formiga tem especulações metafísicas sobre o 

significado da vida ou no que essas formigas estão pensando, o que importa é o que 

elas de fato fazem. O importante é como elas se movimentam, quais são os fatores 

que levam ela a fazer uma ação ou outra, o que importa é o comportamento que pode 

ser observado e como ele pode ser controlado. 
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O objetivo então é eliminar os impedimentos e os atritos para que a sociedade 

funcione em perfeita harmonia, como uma colmeia humana, e para isso é preciso eli-

minar todos os conflitos, todas as discordâncias, aquilo que atrase ou que seja um 

impedimento para a ação perfeitamente coordenada. Para isso é preciso entender 

como as pessoas funcionam, com quantas pessoas ela interage no dia a dia, se ela 

está disposta a ouvir os outros, qual é o tom de voz que ela usa, quais são as palavras 

que ela utiliza no dia a dia, tudo isso para transformar o comportamento em matemá-

tica preditiva. A tecnologia mais eficiente de coleta de informações e de mudança de 

comportamento são as redes sociais:  

 

"Pode-se comparar, então, ao pensamento de Pentland: “A 
abordagem da física social para levar todo mundo a cooperar” se ba-
seia em “incentivos na rede social”, sua versão do “reforço”. Com tais 
incentivos, explica ele, “nos concentramos na mudança de conexões 
entre pessoas, em vez de fazer com que as pessoas mudem individu-
almente seu comportamento [...]. Podemos alavancar essas inter-rela-
ções de modo a gerar pressão social por mudança”. A mídia social é 
fundamental para estabelecer essas capacidades de ajuste, acredita 
Pentland, porque esse é o ambiente no qual a pressão social pode ser 
mais bem controlada, dirigida, manipulada e dimensionada." (ZUBOFF 
2019 p639) 

 

 

É bem conhecida a capacidade mimética do ser humano, que já foi descrita por 

filósofos, psicólogos e cientistas políticos. Os cientistas do comportamento se referem 

ao ser humano como Homo Imitans. Uma pessoa pode bocejar só de ver outra pessoa 

bocejando, e é possível dizer que o ser humano só aprende algo pela imitação. Exis-

tem muitos exemplos de contágio social, como o experimento do Facebook sobre as 

eleições, em que ele mostrou para a pessoa amigos dela que já tinham votado, e isso 

fez as pessoas irem mais votar. A forma mais eficiente de sugestionar o comporta-

mento humano é através do exemplo de outras pessoas e da pressão social. 

 
"Como nascemos para imitarmos uns aos outros, argumenta 

Pentland, toda a espécie está sintonizada com a pressão social como 
um meio eficiente de modificação comportamental. Esse modelo de 
aprendizagem humana é um retorno a abelhas e macacos, mas tam-
bém é um passo adiante para a colmeia de máquinas. Máquinas não 
aprendem por empatia; a aprendizagem é automaticamente atualizada 
seguindo à risca a inteligência coletiva." (ZUBOFF 2019 p641) 
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Essas poderosas ferramentas de modificação comportamental são usadas 

principalmente pelas pessoas mais jovens. As pessoas que nasceram depois de 1995 

não sabem o que é viver em um mundo que não esteja conectado. Essas redes sociais 

criam um mundo em que as pessoas estão muito expostas e por isso é chamada de 

sociedade de colmeia, já que as pessoas estão em contato frequente com muitas ou-

tras e isso gera uma comparação que é muito acima da média. Essas redes sociais 

são alvo de angústia constante para todos nós, mas principalmente para a geração 

mais jovem que consome muito mais este universo do que as pessoas mais velhas. 

 

"As mídias sociais são projetadas para envolver e reter pes-
soas de todas as idades, mas é moldada, em particular, para a estru-
tura psicológica da adolescência e do começo da idade adulta, quando 
a pessoa é naturalmente orientada para os “outros”, em especial para 
as recompensas de reconhecimento, aceitação, pertencimento e in-
clusão no grupo. Para muitos, esse íntimo ajuste, combinado com as 
dependências práticas da participação social, transforma a mídia so-
cial num ambiente tóxico. E este não só custa muito em termos psico-
lógicos, como também é uma ameaça ao curso do desenvolvimento 
humano para os jovens de hoje e a geração seguinte, todos espíritos 
de um Natal ainda por vir." (ZUBOFF 2019 p659) 

 

A adolescência é uma fase muito particular na vida de uma pessoa, pois ela 

está associada a uma abertura para os outros, por uma necessidade de reconheci-

mento social e de formação da identidade. Os adolescentes de hoje em dia são a 

primeira geração a passar a adolescência nas redes sociais. Muitas vezes, quando 

chega o aniversário da pessoa, a única coisa que importa é quantas pessoas vão dar 

parabéns para ela no Facebook. Este é o único critério de existência no mundo e de 

validação social. Seria um exagero dizer que essas pessoas sofrem muito mais do 

que as gerações anteriores só por que passaram a adolescência nas redes sociais. 

Provavelmente os jovens de 18 anos que foram para a primeira guerra mundial sofre-

ram muito mais. No entanto, este é um tipo de violência e de formação da subjetivi-

dade que não tem precedentes e nós não sabemos quais vão ser os efeitos psíquicos 

dessas redes sociais para as novas gerações. 

 

"Desse ponto de vista privilegiado, vemos que todo o escopo 
da operação do Facebook constitui um vasto experimento em modifi-
cação de comportamento projetado não só para testar as capacidades 
específicas de seus mecanismos de sintonização (como nos “experi-
mentos em larga escala” oficiais), mas também fazê-lo sobre a maior 



124 

tela social e psicológica possível. O mais significativo é que o utopismo 
aplicado da pressão social, seu dínamo de comparação social e os 
circuitos fechados que ligam cada usuário ao sistema grupal confirma 
com vigor a interpretação teórica do caso feita por Pentland. Os prin-
cípios do instrumentarianismo social estão evidentes aqui, não como 
hipóteses, mas como fatos, os fatos que hoje constituem os espaços 
nos quais nossos filhos estão destinados a “crescer”." (ZUBOFF 2019 
p687) 

 

 

No entanto, é preciso tomar cuidado para não superestimar a inteligência des-

sas máquinas, que em verdade não são tão inteligentes assim. Ao nos depararmos 

com uma propaganda de algo que acabamos de procurar na Internet, a nossa reação 

é de espanto e de surpresa, e ficamos maravilhados e horrorizados com o que esses 

algoritmos são capazes de fazer. Mas isso é resultado somente do nosso desconhe-

cimento de como essas tecnologias funcionam. 

Ao ouvir termos como “inteligência artificial”, ou “inteligência de máquina”, po-

demos ficar tentados a pensar que essas máquinas de fato “pensam”. No entanto, nós 

ainda estamos distantes disso. Se uma pessoa começa a procurar uma geladeira na 

internet, os sistemas de rastreamento dessas big techs são capazes de reconhecer 

este fato e começam a oferecer geladeiras para a pessoa. No entanto, depois que a 

pessoa compra a geladeira, o Google continua a oferecer geladeiras para esta pessoa. 

Ele não é capaz de reconhecer que a pessoa já comprou o produto e não precisa mais 

daquilo. Ele mede o interesse da pessoa, as páginas que ela visitou e o tempo que 

ela olhou para o anúncio, mas ele não é capaz de saber se a pessoa já comprou e 

não precisa mais daquilo. 

Nós ficamos impressionados com os sistemas de reconhecimento de voz, mas 

é verdade que ele ainda comete muitos erros, e que muitas vezes ele não é capaz de 

reconhecer o que as pessoas estão dizendo. 

Se uma pessoa compra um livro na Amazon, o algoritmo compara aquela com-

pra e oferece outros livros que pessoas que compraram aquele livro compraram, e 

nós ficamos impressionados com os livros que nos são oferecidos, achando que a 

Amazon conhece intimamente as nossas vidas, mas a verdade é que este é o resul-

tado de uma comparação com pessoas que compraram o mesmo livro. 

O Google tradutor confunde férias com feriado, acha que eu trabalho com tec-

nologia e que tenho entre 45 e 54 anos, acha que eu gosto de basquete e me oferece 
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coisas de academia só porque eu compro barrinhas de proteína. 

Os assistentes virtuais nos fazem pensar em máquinas inteligentes, mas a ver-

dade é que essas máquinas não são tão inteligentes assim. Ainda não se sabe o que 

o futuro nos reserva, mas nós temos aquela imagem do Wall-E ou do RD-D2, máqui-

nas empáticas que são capazes de pensar como nós e de agir como nós, mas a ver-

dade é que elas só fazem aquilo que elas foram programadas para fazer, só seguem 

aquilo que o código disse para elas fazerem, e por isso é preciso tomar cuidado para 

não se deslumbrar com a tecnologia, e achar que essas máquinas são capazes de 

fazer coisas que na verdade elas não são. 

O capitalismo de vigilância acaba com ao nosso direito ao santuário, um lugar 

em que nós podemos ser nós mesmos sem a pressão externa dos outros e os olhares. 

Em verdade, ele tem mais interesse na nossa vida íntima, quando estamos sozinhos 

e relaxados, por que é neste momento em que nós somos mais verdadeiros. Por este 

motivo é importante a instalação de cada vez mais sensores nas casas das pessoas, 

e a expropriação do seu histórico de internet. O Google Analýtica tem acesso inclusive 

ao nosso histórico de pornografia, não só quando nós entramos no site, mas também 

todos os vídeos que nós vemos, e isso constitui uma importante fonte de superávit 

comportamental. O google tem interesse principalmente nesses momentos em que 

nós baixamos a guarda e podemos ser sinceros, e por isso ele tem interesse que as 

pessoas não saibam que estão sendo vigiadas, porque quando a pessoa sabe que 

está sendo vigiada ela muda o próprio comportamento, e ele tem interesse no com-

portamento verdadeiro.  

Hoje em dia, alguns postos de gasolina e as redes de Mc Donalds cobram mais 

barato para a pessoa comprar pelo aplicativo do que se a pessoa comprasse usando 

os meios normais. Se uma pessoa entrar no Mc Donalds, o lanche sai mais barato se 

a pessoa baixar o aplicativo do que se ela comprar no caixa. Isso se deve a principal-

mente dois motivos: o primeiro é que se a pessoa comprar pelo aplicativo, o Google 

analítica fornece dados estatísticos sobre a idade, a faixa de renda, o sexo e os hábi-

tos de consumo, o que permite que seja feito um gráfico sobre qual é o perfil do cliente 

que está comprando na loja. Isso permite que a loja faça campanhas direcionadas, 

conheça o seu público-alvo, trace os hábitos de consumo da população em geral. 

Além disso, o aplicativo fornece dados sobre a geolocalização da pessoa, o que per-

mite fazer gráficos demográficos, saber quando a pessoa está se aproximando de 
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uma loja para oferecer uma propaganda, saber qual é a frequência que a pessoa com-

pra, a região onde ela mora, se ela tem carro, se ela trabalha perto do restaurante, 

além de muitos outros dados que podem ser úteis para a propaganda e definir o pú-

blico-alvo. 

O segundo motivo é que provavelmente eles já estão preparando o terreno para 

acabar com os caixas, de forma que a pessoa compre só pelo aplicativo. Nós já vemos 

alguns casos de terminais de autoatendimento, em que o caixa é trocado por um com-

putador e a própria pessoa passa a ficha ou os produtos e paga as suas compras. 

Hoje em dia já existem pagamentos pelo celular, em que basta aproximar o celular do 

terminal para efetuar a compra. O que provavelmente vai acontecer nos próximos 

anos é que toda a compra, assim como o pagamento, seja realizada pelo celular. 

Neste caso, não existirão mais caixas nem terminais de autoatendimento, e tudo já 

seja computado e debitado da conta diretamente pelo celular. Para cada incursão 

desse tipo, os capitalistas de vigilância ganham mais poder e mais informação sobre 

as nossas vidas, e tem mais controle sobre a totalidade da vida social. Se todos os 

caixas forem trocados por dispositivos Google, ele vai ter ainda mais informações so-

bre as nossas vidas, sobre os nossos hábitos de consumo, e o objetivo deles é atingir 

a totalidade da vida social. 

O Google e o Facebook não se importam se o conteúdo é de direita ou de 

esquerda, verdadeiro ou falso, a única coisa que importa para eles é continuar com a 

estratégia de crescimento. Não importa a plataforma que tem o melhor conteúdo, e 

sim aquela que consegue maiores ganhos em escala. O objetivo dessas empresas 

ainda é o de crescer o mais e o mais rápido possível, para abranger o quanto antes a 

quase totalidade da população mundial. Não foi a preocupação com o conteúdo, mas 

as estratégias de crescimento que trouxeram eles até aqui, e eles vão continuar com 

essas estratégias para conseguir economias de escopo e de escala. 

Por este motivo, é vantajoso para eles conteúdos que geram ódio, porque este 

tipo de conteúdo gera engajamento, e faz com que as pessoas passem ainda mais 

tempo nestes sites. Eles não têm interesse de acabar com o discurso de ódio, já que 

o ódio gera um gozo para o usuário, o gozo de poder participar de uma comunidade 

de pessoas que tem as mesmas opiniões e os mesmos gostos e por isso ela sente 

que faz parte de uma comunidade. O ódio também era usado pelas sociedades tota-

litárias com este objetivo de gerar engajamento e coesão. O algoritmo não sabe a 
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diferença entre um discurso de amor e um discurso de ódio, a única coisa que ele 

sabe é quantas vezes a publicação foi curtida, comentada, compartilhada. Essa é a 

única métrica que ele conhece e a única que importa, pois é ela quem define quanto 

tempo as pessoas passam no aplicativo, o quanto elas estão se engajando nas dis-

cussões "De fato, foi a indiferença radical da métrica de clicagem que, antes de mais 

nada, gerou exibições on-line de extremismo e sensacionalismo, na medida em que 

produtos de predição favorecem conteúdo feito para magnetizar engajamento." (ZU-

BOFF 2019 p745) 

 Por motivos legais, o Facebook optou por não fazer uma curadoria daquilo que 

era publicado, pois devido a uma série de decisões anteriores nos tribunais america-

nos, a empresa que faz a seleção do conteúdo que é publicado se torna responsável 

por aquele conteúdo. O resultado disso é que eles resolveram interferir o mínimo pos-

sível nas publicações, para garantir que a responsabilidade legal não recaísse sobre 

eles. No entanto, esse é o contrário do jornalismo sério, que consiste justamente em 

separar o verdadeiro do falso. O fato de não ser feita uma seleção de conteúdo pos-

sibilitou uma proliferação de fake news. Até hoje o Facebook tem a tendência de não 

apagar a postagem, somente colocar um aviso de agências externas avisando que o 

conteúdo foi verificado e considerado falso. 

 

"Um resultado significativo da aplicação sistemática da indife-
rença radical é que o “primeiro texto”, o texto voltado para o público, é 
vulnerável à corrupção com conteúdo que normalmente seria perce-
bido como repugnante: mentiras, desinformação sistemática, fraude, 
violência, discurso de ódio e assim por diante. Contanto que o conte-
údo contribua para a “tática de crescimento”, o Facebook “vence”. 
Essa vulnerabilidade pode ser um problema explosivo do lado da de-
manda, o lado do usuário, mas irrompe através das fortificações da 
indiferença radical apenas quando ameaça interromper o fluxo de su-
perávit e entrar no segundo texto, o “texto sombra”: aquele que é para 
eles, mas não para nós. A norma é que a corrupção da informação não 
seja catalogada como problemática a não ser que apresente uma 
ameaça existencial para as operações de oferta — o imperativo de 
conexão de Bosworth —, seja porque poderia deflagrar o desengaja-
mento do usuário, seja porque poderia atrair escrutínio regulatório. 
Isso significa que quaisquer esforços para “moderação de conteúdo” 
são mais bem entendidos como medidas defensivas, e não como atos 
de responsabilidade pública." (ZUBOFF 2019 p739) 

 
 
 Uma das principais armas utilizadas por estes capitalistas de vigilância é a 
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nossa própria ignorância. Hoje em dia, os sites são obrigados a dizer quando se utili-

zam de coockies, mas ninguém se preocupa em dizer o que eles são. E não existe a 

possibilidade de desabilitá-los, ou a pessoa clica em aceitar, ou ela fecha a janela, que 

é o mesmo que aceitar, ou ela pode optar por ler o contrato, que é longo e é feito 

propositalmente para não dizer nada. 

Cookies são pequenos registros que ficam guardados no computador do usuá-

rio. Eles podem conter informações sobre a data e hora que aquele site foi acessado, 

o IP do computador, a localização além de outras informações. Os cookies são uma 

tecnologia antiga, que tem mais de vinte anos. Quando eles foram inventados, existiu 

um escrutínio público com relação a eles, e eles foram seriamente restringidos. No 

entanto, esta tecnologia ressurgiu nos últimos anos. 

Mais de noventa por cento dos cookies são do Facebook, do Google ou da 

Amazon. Eles são tecnologias de rastreamento que avisam para essas empresas 

quando determinado site foi acessado. Quando a pessoa quer anunciar no Google ou 

no Facebook, ela precisa concordar em colocar um coockie da empresa no seu site. 

Este cookie avisa para o Google ou para a Amazon quando este site foi acessado. 

Como essas empresas cobram pelo número de vezes que o anúncio foi clicado, 

eles colocam esses mecanismos de rastreamento para saber se a pessoa entrou ou 

não no site depois de ver o anúncio. Os cookies também fornecem para o dono do 

site anunciado um perfil da pessoa que entrou no site, se é homem ou mulher, qual é 

a faixa etária, a faixa de renda e os interesses. No entanto, essa informação que é 

fornecida anonimizada para o dono do site anunciado eles guardam inteiramente, qual 

foi a pessoa que entrou no site, qual horário, qual dispositivo e a geolocalização. 

Supondo que uma pessoa X entrou no site da Estante Virtual e procurou o livro 

“O Pequeno Príncipe”. O site da estante virtual vai receber um aviso de que um ho-

mem de tantos anos, com tal faixa etária viu aquele produto, mas o Google vai saber 

que a pessoa X entrou no site da Estante Virtual para ver aquele livro. A partir deste 

momento, a pessoa X vai começar a receber anúncios de várias livrarias com o livro 

do “Pequeno Príncipe”, porque o Google sabe que essa pessoa tem interesse neste 

livro. Desta forma, o Google não sabe somente tudo que a pessoa pesquisou, mas ele 

sabe também todos os sites que a pessoa entrou que tenham coockies do Google. 

Desta forma, o Google consegue saber muito mais sobre as pessoas, o que ela viu 

na Estante Virtual, quais produtos ela viu no Ponto Frio, no XVideos, e tem muito mais 
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informações sobre a vida da pessoa. 

O cookie funciona então como um mecanismo de rastreamento que avisa para 

o Google, o Bing ou o Facebook quando uma pessoa entrou em determinado site e o 

que ela viu. Eles conseguem reconhecer a pessoa pelo IP do computador, e assim 

podem fazer um mapa detalhado de tudo que a pessoa viu na Internet. Desta forma, 

eles podem expandir a sua vigilância não só para o próprio site, mas também para 

todos os seus clientes. Em troca, eles oferecem para a empresa este serviço que é o 

Google Analytics, que fornece informações anonimizadas sobre os visitantes dos sites 

para que estes tenham uma ideia de qual é o perfil dos clientes que estão entrando 

no site. Hoje em dia, existem cada vez mais pessoas que trabalham com este tipo de 

serviço, mas existe pouca discussão sobre os mecanismos de vigilância e os meca-

nismos geopolíticos que estão por trás deles. 

O nome cookies faz referência às migalhas (breadcrumbs). Quando João e Ma-

ria andavam pela floresta, eles deixavam migalhas de pão pelo caminho para depois 

poderem voltar para casa. Mas o pássaro comeu essas migalhas e eles acabaram se 

perdendo. Quando a pessoa come os cookies, ela deixa essas migalhas, pequenos 

farelos ou rastros que podem ser rastreados e apontar o caminho que usuário fez 

enquanto caminhava pela internet. Todos esses pequenos farelos, pequenas migalhas 

fornecem informações sobre as pessoas, e essas informações servem para construir 

um mapa do que as pessoas estão fazendo. 

No primeiro filme Matrix (1999), quando Neo (Keanu Reeves) visita o Oráculo, 

ela lhe oferece cookies. A Oracle é uma grande empresa de software Estadunidense 

que tem mais de quarenta anos no mercado. Eles são especialistas em banco de 

dados e foram eles que inventaram o banco de dados relacional (SQL). Os bancos de 

dados relacionais são bancos de dados que fazem referência a outros bancos de da-

dos, de tal forma que essas informações podem ser cruzadas e reunidas. 

Esses bacos de dados relacionais são como se fossem planilhas de Excel, só 

que com uma formatação muito mais simples, o que permite que eles ocupem menos 

espaço de armazenamento e rodem mais rápido, e por isso eles são ideais para gran-

des volumes de dados. A Oracle foi uma das pioneiras em recolher essas informações 

de forma automática, de tal forma que toda a vez que alguém entra em algum site, o 

sistema gera uma nova linha com o IP, a data, a hora e o local de acesso. A partir do 

momento em que essas informações começam a ser colhidas de forma automática, 
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sem a intervenção humana, o volume de informação gerado começa a se tornar uma 

preocupação, e precisam sistemas rápidos e uma grande capacidade computacional 

para lidar com essa informação. As modernas técnicas de tratamento de dados não 

diferem das formas estatísticas do século XX, mas o volume de dados torna as análi-

ses muito mais precisas. 

Existem basicamente duas formas de se programar um computador. A primeira 

é a maneira tradicional, em que a pessoa passa as instruções e o computador segue. 

Pegue tal número, multiplique por oito, coloque no centro da página e assim por diante. 

A segunda maneira consiste em passar muitos de dados para o computador e pedir 

para ele separar e analisar esses dados, o que é chamado de machine learning. Esta 

segunda maneira não era viável até poucos anos atrás porque não existiam dados o 

suficiente para que o computador processasse de maneira eficiente. Mas isso come-

çou a mudar depois novas tecnologias de aquisição e armazenamento de dados. 

Hoje em dia essas técnicas de machine learning são cada vez mais utilizadas, 

porque existem bancos de dados grandes o suficiente para que estas técnicas se tor-

nem efetivas. Um exemplo de utilização dessas técnicas são as tecnologias de reco-

nhecimento facial. Essas tecnologias são bastante comuns, e já em 2014 o Facebook 

conseguia identificar alguém em uma foto e marcar a pessoa. Como essas tecnologias 

precisam de um banco de dados muito grande, as principais empresas que desenvol-

vem são as big techs que possuem os maiores bancos de dados. São nove empresas 

no total, seis nos Estados Unidos e três na China, incluindo a Amazon, o Facebook e 

a IBM. 

 Outro exemplo de utilização dessas técnicas de machine learning é o Google 

Lens. Este aplicativo é capaz de realizar uma busca na internet, mas ao invés de 

procurar por uma palavra-chave, procurar por uma foto. Se uma pessoa tirar uma foto 

de um piano, o aplicativo é capaz de procurar várias fotos parecidas e mostrar várias 

outras fotos de piano, e inclusive mostra onde tem pianos para comprar. O aplicativo 

compara a foto com diversas outras fotos parecidas, e depois de comparar os padrões 

pode chegar à conclusão de que aquilo é um piano. Mas ele só consegue fazer isso 

porque ele dispõe de um enorme banco de dados, para poder comparar com diversas 

outras fotos. 

 Para realizar esta busca por fotos, o Google Lens compara a foto com todas as 

outras fotos disponíveis na internet. Mas não só isso. Ele também compara com todas 
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as outras fotos que todas as pessoas tiraram no celular e foram colocadas automati-

camente na nuvem pelo serviço do Android. Toda a vez que uma pessoa tira uma foto 

com um celular Android, o celular faz um backup da foto automaticamente no Google 

Fotos. Isso é bom para o usuário, que pode ter certeza de que sempre vai ter um 

backup daquela foto. O que o Google não diz para as pessoas é que essa foto na 

nuvem vai ser colocada em um banco de dados para ser comparada com diversas 

outras fotos para alimentar sistemas de Machine Learning, como é o caso do Google 

Lens, que consegue a partir de uma foto encontrar diversas fotos iguais ou parecidas. 

 Esses sistemas de Machine Learning precisam de um banco de dados muito 

extenso para se tornarem eficientes, e é por isso que essas Big Techs correm atrás 

de todo o tipo de dado que elas conseguem capturar, para alimentar esses sistemas. 

A empresa que possui os maiores bancos de dados estão na frente na corrida dos 

sistemas de Inteligência Artificial, e por isso essas empresas correm atrás de qualquer 

fluxo de dados que elas podem conseguir para alimentar esses sistemas, que preci-

sam de muitos dados. 

 Assim como o Google Lens que consegue fazer uma pesquisa por imagem 

comparando a foto com diversas outras fotos, os chatbots são programas de conversa 

que imitam uma conversa humana. Eles conseguem manter uma conversa com uma 

pessoa por texto ou por voz, e eles funcionam da mesma forma. É preciso ter um 

extenso banco de dados de muitas conversas humanas, para que o chatbot consiga 

saber qual é a resposta mais apropriada para dar naquela situação. O problema é que 

para desenvolver esse tipo de inteligência artificial as empresas precisam ter um 

banco de dados de conversas realmente grande. Por este motivo, a empresa que tiver 

o maior banco de dados de conversa está na frente na corrida pela inteligência artificial. 

As empresas passam então a coletar o maior número de conversas possível, mas 

sem avisar para as pessoas que essas conversas estão sendo coletadas, com medo 

do escrutínio público e da indignação da população. Empresas como o Facebook 

guardam o maior número de conversas que eles conseguem armazenar, e por isso 

eles compraram o WhatsApp. Essas conversas do WhatsApp e do Facebook Messen-

ger são colocadas em extensos bancos de dados na corrida pela inteligência artificial. 

O Facebook não tem interesse em “espionar” essas conversas. O interesse é alimen-

tar extensos bancos de dados para desenvolver programas de inteligência artificial. 
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Essas técnicas de machine learning são uma caixa preta até para os progra-

madores. Eles não sabem exatamente como funciona, somente que funciona. Existem 

algumas iniciativas do governo da Inglaterra de usar essas tecnologias de reconheci-

mento facial perto de estações de metrô para capturar criminosos ou terroristas. Mui-

tas vezes a tecnologia falha e a pessoa errada é abordada. Existem também outras 

iniciativas como por exemplo a da Amazon de utilizar essas tecnologias em parceria 

com o FBI. As pessoas são resistentes à instalação de câmeras de reconhecimento 

facial no meio da rua, mas essas tecnologias também funcionam de maneira oblíqua, 

de maneira muito mais discreta nos nossos smartphones. 

Essas tecnologias são implementadas de maneira discreta e sem muito alarde. 

Hoje em dia, as carteiras de trabalho são digitais, e para fazer uma carteira de trabalho 

a pessoa precisa escanear o rosto com uma tecnologia de reconhecimento facial. Para 

fazer o novo título de eleitor, a pessoa precisa cadastrar a biometria, e por isso o 

Governo tem o cadastro de todas as impressões digitais dos cidadãos. Da mesma 

forma que os bancos possuem a biometria das pessoas. Os bancos têm uma série de 

vantagens com relação à LGPD, devido a um lobby que foi feito, e uma das razões 

dentre as muitas para se utilizar um dado sem a autorização explícita do cliente é o 

de “proteção ao crédito”. 

No entanto, não se pode dizer que essas iniciativas de vigilância partem so-

mente dos Estado Unidos. Existem agências de espionagem eletrônica em muitos 

países do mundo, principalmente as grandes potências. Mas nenhuma delas tem o 

tamanho e a força da NSA dos Estados Unidos. Um outro país que investe muito em 

tecnologias de vigilância é a China, que também tem os seus próprios planos para o 

século XXI. 

  

“Os Estados Unidos não são os únicos culpados. Nos últimos 
anos, a infra-estrutura da internet de países como Uganda foi enrique-
cida pelo investimento chinês direto. Empréstimos substanciais estão 
sendo distribuídos em troca de contratos africanos com empresas chi-
nesas para construir uma estrutura de Blockbones de acesso à inter-
net ligando escolas, ministérios públicos e comunidades ao sistema 
global de fibras ópticas. 

A África está entrando na Internet, mas com hardware forne-
cido por uma aspirante a superpotência estrangeira. Há o risco con-
creto de a internet africana ser usada para manter a África subjugada 
no século XXI, e não como a grande libertadora que se acredita que a 
internet seja. Mais uma vez, a África está se transformando em um 
palco para os confrontos entre as potências globais dominantes. As 
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lições da Guerra Fria não devem ser esquecidas ou a história se repe-
tirá.” (ASSANGE 2013 P22) 

 

 

O próprio Tik Tok é uma iniciativa muito parecida com o Facebook. Ele funciona 

com o objetivo de capturar superávit comportamental, guardar o histórico e em última 

instância influenciar o comportamento humano. Ele é um aplicativo muito popular, prin-

cipalmente entre as pessoas mais jovens. 

Na China, o aparelhamento do Estado com as grandes empresas de computa-

ção funciona de maneira diferente. Lá o governo tenta assumir o controle destes dis-

positivos, fazendo-os se tornar parte integrante dos sistemas estatais. Um exemplo 

são os sistemas de crédito social, que levam em conta a vida pessoal das pessoas, 

seus hábitos de consumo e os seus amigos: 

"Agora é possível imaginar uma conclusão lógica dessa ten-
dência de substituir a sociedade pela certeza conforme o governo chi-
nês desenvolve um abrangente sistema de “crédito social” descrito por 
um estudioso chinês como o “núcleo” da agenda da China para a in-
ternet. O objetivo é “usar a explosão de dados pessoais como vanta-
gem [...] para aprimorar o comportamento dos cidadãos [...]. Indivíduos 
e empresas devem ser pontuados em vários aspectos de sua conduta 
— aonde você vai, o que você compra e quem você conhece —, e 
essas notas serão integradas dentro de uma base de dados abran-
gente que não só é vinculada à informação governamental, mas tam-
bém a dados coletados por empresas privadas”. 

 O sistema rastreia “bom” e “mau” comportamento através de 
uma variedade de atividades financeiras e sociais, atribuindo, de modo 
automático, punições e recompensas para moldar de forma definitiva 
o comportamento no sentido de “construir sinceridade” na vida econô-
mica, social e política: “O objetivo é que todo cidadão chinês seja se-
guido por um arquivo que compila dados de fontes públicas e privadas 
[...] passível de busca por impressões digitais e outras características 
biométricas.” (ZUBOFF 2019 p571) 

 

Na China o governo é dono dos dados pessoais dos cidadãos, e eles se utilizam 

disso para exercer um controle biopolítico. É explicitamente falado para as pessoas 

que elas estão sendo vigiadas, e falar mal do governo pode reduzir o score de uma 

pessoa, dos seus amigos e parentes. As pessoas com score muito baixo podem ser 

impedidas de andar de metrô ou de avião. 

De certa forma isso só foi possível porque as pessoas já estão acostumadas a 

essa vigilância constante, que é algo comum desde a Revolução Chinesa. As tecno-

logias de reconhecimento facial são usadas em todos os lugares, desde fazer uma 
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compra no supermercado, pegar um trem ou para a entrar no condomínio. Existem 

câmeras de vigilância equipadas com reconhecimento facial em todos os lugares, e é 

uma coisa comum para a população chinesa saber que está sendo vigiada o tempo 

todo. 

Existe uma crise de confiança na China, e as pessoas não sabem em quem 

confiar. O sistema de crédito social diz quais pessoas são confiáveis e quais não são, 

de tal forma que as pessoas com score mais alto têm mais facilidade de fazer amigos, 

além de conseguir vantagens em aplicativos de namoro. 

Essa pode parecer uma visão distópica e pessimista da sociedade, mas em 

verdade ela não difere muito do modelo que nós temos no Ocidente. Nós também 

somos pontuados o tempo todo com relação a probabilidade de pagar as contas em 

dia, probabilidade de contrair uma dívida, de ter um comportamento criminoso e assim 

por diante. 

A diferença é a de um modelo em que a pessoa sabe que está sendo vigiada e 

por isso precisa andar na linha para um que vende uma falsa sensação de liberdade, 

e que se utiliza de mecanismos inconscientes e subliminares para fazer a pessoa ter 

o comportamento desejado. 

No Brasil e nos Estados Unidos as pessoas também são vigiadas o tempo todo 

e seus dados subtraídos, mas desta vez por grandes empresas de tecnologia. Não é 

dito para essa pessoa que ela está sendo vigiada e controlada, mas o tempo todo ela 

está recebendo mensagens que vão de maneira inconsciente modificar e alterar o seu 

comportamento. 

O modelo chines se parece mais com as sociedades disciplinares, das escolas 

e dos panópticos, em que a pessoa sabe que está sendo observada e por isso vai 

alterar o seu comportamento para se ajustar às expectativas e não receber a punição. 

O modelo do Ocidente é mais sutil, porque funciona por técnicas de pastoreamento, 

que vendem uma falsa sensação de liberdade mas a pessoa está o tempo todo sendo 

observada, medida, metrificada e influenciada para seguir os caminhos que são mais 

interessantes para o mercado. 

As técnicas de modificação comportamental já são bastante conhecidas, mas 

começaram a ser alvo de escrutínio público quando mostraram a sua eficiência sobre-

tudo no campo político. Alguns agentes começaram a se utilizar destas técnicas para 
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criar uma rede política de extrema direita que se alastrou por todo mundo. Essas téc-

nicas são bastante conhecidas do público brasileiro, que viu o surgimento de uma 

extrema-direita a partir destes aparelhos ideológicos. Mas basta uma olhada para o 

resto do mundo para ver que estas histórias se repetem com uma frequência impres-

sionante, e os alvos são principalmente as democracias fortes ao redor do mundo. 

As técnicas de modificação comportamental se utilizam de basicamente duas 

estratégias: a primeira é o comportamento de grupo ou comportamento de rebanho, 

tal como foi descrito no livro “A psicologia das Massas e análise do Eu” de Freud. A 

segunda é um apelo para o lado emocional, como descrito pelo capitalismo emocional 

de Byung Chul-Han. Aquele que é levado pelas emoções perde a capacidade de raci-

ocinar friamente. Em verdade, alguns filósofos como Schopenhauer consideram que 

é a razão quem está a serviço das emoções, e que a razão não passa de um cálculo 

emocional. 

Se não é possível ter acesso à coisa em si, somente ao fenômeno, os nossos 

afetos são a forma como nós somos afetados por aquilo que nos cerca. Se uma pes-

soa está de bom humor, ela vai ver os acontecimentos de uma forma, mas se ela está 

de mau humor, ela vai ver os mesmos acontecimentos de uma forma completamente 

diferente. Nós não temos controle sobre os nossos afetos, eles são justamente a forma 

como nós somos afetados por aqueles acontecimentos que nos cercam. 

É possível se utilizar de meios oblíquos para controlar o estado de espírito de 

uma pessoa. Uma pessoa feliz e despreocupada tende a gastar dinheiro com mais 

facilidade, enquanto uma pessoa insegura e ansiosa tende a ser mais suscetível à 

sugestão. O sentimento de raiva está ligado a um amor recusado, ou à uma identifi-

cação que precisa ser negada. No entanto, a raiva também gera uma satisfação na 

medida em que gera um estreitamento dos laços de grupo com aqueles que compar-

tilham da mesma opinião. 

Viktor Orbán já tinha sido primeiro-ministro da Hungria entre 1998 e 2002, e 

agora exerce o cargo de primeiro-ministro desde 2010. Ele é parte do que vem sendo 

chamado de nova direita, e mostra que aquilo que está acontecendo no Brasil faz 

parte de um ataque coordenado e encontra muitas relações com aquilo que acontece 

em outras partes do mundo. A campanha de Orbán, que foi focada na política de imi-

gração, sendo que o país tem uma quantidade muito pequena de imigrantes. 
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"Ao mesmo tempo, Finkelstein organiza uma gigantesca cam-
panha publicitária com mensagens teoricamente endereçadas aos imi-
grantes, mas escritas em húngaro e rigorosamente pensadas para in-
fluenciar os eleitores. As paredes do país inteiro são cobertas de dize-
res em letras maiúsculas: “Se você vem para a Hungria, você não pode 
roubar o trabalho dos húngaros”. “Se você vem para a Hungria, você 
tem o dever de respeitar nossa cultura!”" (EMPOLI, BLOCH 2019 p94) 

 

O problema da imigração não é um problema sério na Hungria, os imigrantes 

representam menos de 1,5% da população total. Trata-se na verdade de como esses 

medos e desejos da população são capitalizados de maneira que contorne a consci-

ência individual. Cada país tem os seus próprios medos e as suas próprias preocupa-

ções, que são exploradas psiquicamente. 

Na Hungria eles conseguiram aprovar uma lei que determina a aposentadoria 

compulsória de juízes da suprema corte, que seria o equivalente aos juízes do STF 

aqui no Brasil. Agora, depois desta lei, a maioria dos juízes tem uma posição favorável 

ao governo. 

Victor Orbán também é descrito como um negacionista, por se opor a consen-

sos científicos como o aquecimento global. A ideologia de gênero também é uma de 

suas pautas, e recentemente foi aprovada uma lei sobre pedofilia em que foi colocado 

um artigo de última hora que proibia a discussão sobre homossexualidade ou transe-

xualidade com pessoas menores de 18 anos. Isso na prática fez com que vários filmes 

e séries como Harry Potter ou Modern Family fossem censurados, por conter famílias 

com casais de pessoas do mesmo sexo. 

Os temas se repetem porque os atores envolvidos também são os mesmos. 

Hoje se sabe que as pessoas envolvidas nos financiamentos e nas campanhas publi-

citárias são as mesmas tanto no caso do Brasil quanto da Hungria. Viktor Orbán foi 

um dos poucos presidentes a comparecer na posse de Jair Bolsonaro.  

Durante a campanha do Brexit, os eleitores recebiam mensagens personaliza-

das para o seu perfil. Aqueles que eram a favor da caça de animais recebiam uma 

mensagem dizendo que a União Européia iria proibir a caça de animais, enquanto 

aqueles que eram a favor da proteção dos animais recebiam mensagens dizendo o 

contrário. Como nós somos bombardeados o tempo todo com esse tipo de mensagens, 

temos a impressão de que todas as pessoas estão recebendo o mesmo tipo de men-

sagens, mas a verdade é que cada feed de notícias é personalizado para a pessoa 

em específico. 
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"Graças ao trabalho desses físicos aplicado à comunicação, 
cada categoria de eleitores recebeu uma mensagem sob medida: para 
os animalistas, uma mensagem sobre as regulamentações europeias 
que ameaçam os direitos dos animais; para os caçadores, uma men-
sagem sobre as regulamentações europeias que, ao contrário, prote-
gem os animais; para os libertaristas, uma mensagem sobre o peso 
da burocracia de Bruxelas; e para os estatistas, uma mensagem sobre 
os recursos desviados do estado de bem- estar para a União. Graças 
a todas as versões possíveis dessas mensagens, os físicos de dados 
puderam identificar as mais eficazes, da formulação do texto ao as-
pecto gráfico. Puderam também otimizar continuamente, em função 
dos cliques registrados em tempo real." (EMPOLI, BLOCH 2019 p109) 

  

 

Existe uma chance muito pequena de uma pessoa que é contra a caça de ani-

mais conversar com uma pessoa que é a favor da caça de animais e sobre a legislação 

da União Europeia. As pessoas conversam sobre outros assuntos, sobre como foi o 

dia, sobre o que precisa ser feito na casa. Além disso, se a pessoa volta no feed de 

notícias dela para procurar aquela matéria, muitas vezes ela já desapareceu, e de 

maneira intencional. O que é conhecido como dark post, quando a postagem simples-

mente desaparece do feed de notícias e não pode mais ser recuperada. A única forma 

de recuperar aquela matéria seria tendo acesso aos servidores do Facebook, o que 

eles não permitem que aconteça. 

O dark post é uma estratégia razoavelmente simples de marketing digital. Ele 

pode ser feito por qualquer pessoa que tenha o Facebook business, e para isso basta 

ter uma conta no Facebook, um cartão de crédito cadastrado e uma fanbase (amigos 

que curtiam a página). Não é preciso ter um CNPJ ou qualquer outra coisa que possa 

dificultar o acesso a este serviço. Também não existe nenhum tipo de curadoria para 

saber o que as pessoas estão postando e quais mensagens estão sendo impulsiona-

das. O dark post é um serviço de anúncios segmentados, isso quer dizer que só algu-

mas pessoas vão ver este anúncio e ele não vai aparecer na timeline de quem publi-

cou. Supondo que a pessoa queira fazer um anúncio sobre o dia do sexo, mas não 

quer que o anúncio chegue para as pessoas de menos de 18 anos. Neste caso é 

possível fazer um dark post direcionado para determinado público e ele não vai ficar 

visível na página da empresa. Outro exemplo é uma empresa que quer fazer o mesmo 

anúncio para públicos diferentes, mas não quer que o anúncio apareça duas vezes na 

sua timeline. 
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Ele pode ser usado também por uma empresa de ensino que queira segmentar 

a propaganda para cada curso. Ele tem vários usos dentro do marketing digital, mas 

a facilidade com que ele pode ser feito e a falta de uma curadoria fazem com que 

qualquer propaganda possa ser impulsionada, e como o anúncio some do feed de 

notícias depois que a pessoa viu ele não deixa rastros. Por este motivo ele pode ser 

facilmente usado por pessoas mal-intencionadas. Ainda existe o rastro pelo cartão de 

crédito. Um mandato judicial poderia conseguir o número do cartão de crédito a que 

ele está vinculado para tentar descobrir de onde veio o dinheiro que está impulsio-

nando essa propaganda. Mas o fato de o anúncio sumir da tela da pessoa faz com 

que não exista prova, a não ser que ela tire um print da tela. 

Por este motivo é muito fácil inundar a internet com fake News sem deixar 

quase nenhum rastro. Algumas investigações concluíram que a Rússia criava perfis 

sobre movimentos de Black Lives Matter nos estados unidos e impulsionava esses 

conteúdos, mas também criava passeatas de Blue Lives Matter e impulsionava esses 

conteúdos, com o objetivo de desestabilizar a democracia estadunidense. 

No Brasil o que se fez foi criar perfis falsos de Whatsapp que entravam em 

grupos privados e distribuíam essas Fake News de maneira automática. Existem al-

guns programas que fazem isso de maneira automática, inclusive alguns programas 

open source no Git Hub que qualquer um pode baixar, mas também existem empresas 

especializadas com programas muito mais sofisticados que fazem a mesma coisa. 

  

"Concretamente, no caso da campanha em favor do Brexit, 
as coisas se passaram da seguinte maneira. Num primeiro momento, 
os físicos estatísticos cruzaram os dados das pesquisas no Google 
com os das redes sociais e com bancos de dados mais tradicionais, 
para identificar os potenciais apoios ao “Leave” [o voto pela saída] e 
sua distribuição pelo território. Depois, explorando o “Lookalike Audi-
ence Builder”, um serviço do Facebook muito popular entre as empre-
sas, eles identificaram os “persuasíveis”, ou seja, os eleitores que não 
haviam sido trazidos para o campo do Brexit, mas, com base em seus 
perfis, podiam ainda ser convencidos. Uma vez delimitada a área po-
tencial do “Leave”, Cummings e os físicos de dados passaram ao ata-
que. O objetivo: conceber as mensagens mais convincentes para cada 
nicho de simpatizantes. “Durante as dez semanas que durou a cam-
panha oficial, nós produzimos quase um bilhão de mensagens digitais 
personalizadas, principalmente no Facebook, com uma forte acelera-
ção durante os dias que antecederam a votação.” Também nesse front 
o papel dos cientistas foi decisivo. O Facebook lhes permitiu testar 
simultaneamente dezenas de milhares de mensagens diferentes, se-
lecionando em tempo real aquelas que obtinham um retorno positivo 
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e bem-sucedido e conseguindo, por um processo de otimização con-
tínua, elaborar versões mais eficazes para mobilizar partidários e con-
vencer os céticos." (EMPOLI,  BLOCH 2019 p109) 

 

 

O Facebook permite fazer uma análise de quantas vezes o post foi curtido, 

comentado ou compartilhado, e desta forma fazer uma análise do alcance e da efeti-

vidade da publicação. Isso permite fazer uma análise de quais temas são mais sensí-

veis, quais estão mais em voga, além de quais matérias tem mais efeito sobre o pú-

blico. Esse tipo de retorno permite uma análise em tempo real daquilo que está sur-

tindo efeito. Este tipo de retorno era impossível no tempo da televisão, dos jornais e 

das revistas. A pessoa podia pagar uma propaganda no rádio ou na televisão, mas 

não sabia exatamente o tipo de retorno que ela teve sobre o público. Ela teria que 

fazer uma outra pesquisa para saber, mas estas pesquisas são muito caras. 

A Itália hoje em dia pode ser considerada o vale do silício do populismo tecno-

lógico. Tudo começou em 1992, quando um pequeno grupo de juízes começou a co-

locar na cadeia toda a classe política. A operação, que depois ficou conhecida como 

“Operação Mãos Limpas” mudou em pouco tempo o cenário político na Itália 

 

"Entre 1992 e 1994, a classe política do país foi eliminada: 
metade dos membros do parlamento que pertenciam a partidos do go-
verno foi posta sob investigações, alguns líderes foram presos, outros 
fugiram para o exterior. Os dois partidos que governavam a república 
desde sempre, a Democracia Cristã e o Partido Socialista, desapare-
ceram no espaço de algumas semanas. A operação “Mãos Limpas” já 
representava, em sua essência, uma abordagem populista: os peque-
nos juízes contra as elites corruptas." (EMPOLI, BLOCH 2019 p23) 

  
 

O movimento 5 estrelas começou como um blog na Internet, com seus funda-

dores Beppe Grillo, um comediante, e Gianroberto Casaleggio, um especialista em TI 

e CEO da Webegg, uma empresa de informática que implantava a Intranet nas em-

presas Italianas. Intranet é uma Internet fechada da própria empresa, em que os fun-

cionários podem compartilhar um mural de avisos, uma caixa de e-mail, uma sala de 

bate papo e assim por diante. 

Na década de 90 quando ele trabalhava com intranet, ele descobriu que em um 

ambiente virtual, como uma sala de bate papo, era possível criar um consenso entre 

as pessoas de maneira artificial. Se de repente aparece um assunto polêmico, e uma 
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pessoa assumindo múltiplas identidades falsas começa a colocar sempre a mesma 

opinião de maneira persistente, o consenso vai ser criado naquela direção. 

Supondo que uma pessoa tenha uma opinião A e outra pessoa tenha uma opi-

nião B, uma terceira pessoa vai tentar achar um caminho alternativo que seja a média 

de A e B, ou que contemple as duas possibilidades. Se a pessoa com o perfil falso 

continua insistindo em B, as pessoas do grupo vão achar que a maioria das pessoas 

no grupo acredita em B, e assim as pessoas vão mudando aos poucos de opinião 

para se ajustar à opinião da maioria, até que um consenso é formado. Mas esse con-

senso foi formado de maneira artificial, porque existia uma pessoa se passando por 

muitas puxando a opinião para um determinado lado. 

Quando uma pessoa trabalha em uma empresa e ela tem uma posição que é 

diferente da maioria, ela tende a ficar calada e aceitar a opinião dos outros, com medo 

de perder o emprego ou de ser rejeitada pelo grupo. A psicologia de grupo difere sen-

sivelmente da psicologia individual. Aquele que domina a psicologia de grupos tem o 

poder de levar o grupo para um caminho que ele não iria por conta própria, através da 

formação de consensos artificiais. 

Uma coisa é um grupo em que as pessoas estão presentes de fato, com o olho 

no olho e a entonação de voz. Mas os grupos de bate papo virtual, não é possível 

saber se um perfil é falso, se aquelas pessoas acreditam mesmo naquilo ou se estão 

sendo manipuladas de alguma forma. 

Quando o episódio de Black Mirror sobre o Waldo foi ao ar pela primeira vez na 

televisão na Inglaterra, muita gente achou que se tratava de uma comédia sem sentido, 

mas algumas pessoas sabiam que se tratava de uma paródia daquilo que estava 

acontecendo na Itália com o Movimento 5 Estrelas. O episódio de Waldo trata de um 

comediante de 33 anos que interpreta um ursinho azul de desenho animado e começa 

a fazer piada com os políticos. Como uma forma de protesto, ele se candidata a uma 

vaga para o parlamento. A intenção não é vencer as eleições, mas lançar uma marca, 

algo que seja anti-stabishment. No episódio, tem uma candidata do partido trabalhista, 

que também não está ali para vencer as eleições, mas somente para se lançar na 

carreira política. O Waldo faz piada com a situação, de que ela também não está lá 

para vencer a eleição, somente para ter um espaço na mídia. O Waldo não tem pro-

posta nenhuma de governo, ele só sabe xingar os outros candidatos e fazer piada 

anti-stabishment. 
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O Beppe Grillo, cofundador do partido 5 estrelas também é um comediante. 

Não é pelo fato de ser um comediante que a pessoa está desqualificada para uma 

eleição. Hoje o Beppe Grillo é uma figura importante na política italiana, e o movimento 

5 estrelas nasceu como um não partido que em pouco menos de três anos se tornou 

um dos três principais partidos políticos da Itália. Atualmente eles estão em um movi-

mento de se expandir por toda a Europa, e o site do movimento 5 estrelas não é 

mais .it, mas .eu. 

No entanto, seria um erro colocar o movimento 5 estrelas como de direita, ele 

se define como “nem de direita nem de esquerda”, e propõe dinamitar as divisões 

políticas tradicionais. Em questões econômicas se alinha mais com movimentos de 

esquerda, enquanto em questões de segurança pública ou imigração se alinha mais 

com movimentos de direita. A proposta do partido é alcançar o consenso através da 

democracia direta pela internet, e por isso está sempre propondo plebiscitos em seu 

site para saber a opinião do público. 

  

"O que faz da Itália, mais uma vez, o Vale do Silício do popu-
lismo é que lá, pela primeira vez, o poder foi conquistado por uma 
forma nova de tecnopopulismo pós-ideológico, fundado não em ideias, 
mas em algoritmos disponibilizados pelos engenheiros do caos. Não 
se trata, como em outros países, de homens políticos que empregam 
técnicos, mas de técnicos que tomam diretamente as rédeas do movi-
mento, fundam partidos e escolhem os candidatos mais aptos a en-
carnar sua visão, até assumir o controle do governo de toda a nação." 
(EMPOLI, BLOCH 2019 p27) 

 
  

O movimento 5 estrelas não tem uma base sólida ideológica como os partidos 

tradicionais, mas se permite surfar entre uma tendência e outra com o objetivo de 

conseguir mais votos e não perder eleitores. É uma nova forma de fazer política ba-

seada em algoritmos com o objetivo de atingir o consenso.  

O movimento 5 estrelas preza pela democracia direta, que é alcançada pelas 

votações no site. No entanto, a sua estrutura interna é o contrário disso. O movimento 

de massas é controlado por uma sociedade privada, que tinha um único dono, Gian-

roberto Casaleggio. Quando ele morreu em 2016, ele deixou tudo para o seu filho, 

Davide Casleggio. Como é ele quem controla o site, ele pode ver todas as pessoas 

que votaram e em quem, apesar de dizer que nunca se utilizou dessas ferramentas. 

O movimento 5 estrelas tem as senhas das redes sociais de todos os políticos que 
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foram eleitos pelo partido, e eles não tem autonomia para fazer nada que não seja de 

acordo com as ordens do partido. 

A ideia principal é essa de governar pelas redes sociais, uma nova forma de 

fazer política que tem uma nova forma de comunicação. A ideia é de uma democracia 

direta, mas ele funciona pela ideia de angariar novos votos sem perder aqueles que 

ele já tem. Quando teve o debate sobre a união homoafetiva na Itália, apesar de a 

maioria dos votos do partido ser a favor, eles votaram contra, em parte para não perder 

os votos dos conservadores, em parte para não dar uma vitória para a base governista. 

A ideia nasceu como um site de protesto anti-stabishment, um não partido que 

a cada dia que passa se apresenta mais como um partido tradicional. Ele funciona 

como uma máquina de fazer engajamento, encorajando discussões e debates, mas 

conforme a pessoa vai subindo no partido vai se exigindo cada vez mais fidelidade 

dela, e a estrutura de empresa garante que qualquer pessoa possa ser expulsa do 

site por qualquer motivo, sem um procedimento interno ou maiores explicações. 

 
 

"É em torno desse ponto que, desde o começo, repousa o 
grande mal-entendido do Movimento. Para sua base de militantes, in-
ternet é sinônimo de participação. É o instrumento de uma revolução 
democrática destinada a arrancar o poder das mãos de uma casta de 
profissionais da política e entregá-lo ao homem comum. Mas, para a 
elite do próprio Movimento, encarnada pela “diarquia” Casaleg-
gio/Grillo, as coisas são diferentes: internet é, antes de tudo, um ins-
trumento de controle. É o vetor de uma revolução a partir do topo, que 
capta uma quantidade enorme de dados a fim de utilizá-los para fins 
comerciais e, sobretudo, políticos." (EMPOLI, BLOCH 2019 p37) 

 
  

O blog de Beppe Grillo coloca todos os dias matérias no ar e vê quais delas 

geram mais engajamento. A partir disso, são selecionados os 5 comentários que tive-

ram mais repercussão e no dia seguinte ele escreve uma matéria com base nestes 

comentários. A ideia é descobrir quais são os temas que estão sendo mais discutidos, 

aqueles que despertam mais paixões e trabalhar em cima deles. O partido não precisa 

ser coerente, ele pode adotar uma política de direita em determinado assunto e uma 

política de esquerda em outro, e pode até mudar de posição com o passar do tempo. 

A questão é sempre maximizar o engajamento a partir daquilo que está sendo discu-

tido. 

Assim como o Page Rank do Google, que traz primeiro as coisas que foram 
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mais vistas, ou o algoritmo do Facebook, que traz primeiro aquilo que as pessoas se 

interessam mais, o movimento 5 estrelas traz aquilo que as pessoas estão discutindo 

no momento, os assuntos mais interessantes para serem abordados. 

  

"Em segundo lugar, em linha com sua aspiração totalitária, o 
M5S não funciona como um movimento tradicional, mas como o Pa-
geRank do Google. Ele não tem visão, programa ou qualquer conte-
údo ou agenda positivos. É um simples algoritmo construído para in-
terceptar o consenso graças a assuntos e tópicos “que funcionam”. Se 
a imigração é um tema forte, o Movimento investe no assunto, ado-
tando a posição mais popular – ou seja, hoje uma postura similar à da 
Liga do Norte. Isso vale igualmente para o euro, os bancos etc." (EM-
POLI, BLOCH 2019 p45) 

 

As cinco estrelas do partido representam água pública, ambientalismo, trans-

portes sustentáveis direito à internet e desenvolvimento sustentável. Beppe Grillo faz 

grandes discursos sobre taxar as grandes fortunas, sobre o um por cento mais ricos, 

os políticos corruptos, sobre os parasitas do Estado. O movimento 5 estrelas não tem 

um programa de governo, simplesmente propõe colocar pessoas que não fazem parte 

da política tradicional porque essas pessoas não vão roubar. Para que essas pessoas 

que participem da política ganhem um salário normal e que não tenham o objetivo de 

enriquecer fazendo política. Do salário que eles receberiam, eles devolveriam metade 

ao Estado, mas foi feito um estudo e mais da metade das pessoas que foi eleita não 

fez isso. 

Alguns dizem que o populismo é esse discurso de que existe uma elite corrupta 

de políticos ou de banqueiros, e que as pessoas precisam se unir contra essas pes-

soas. Existem muitas formas de populismo, cada um com as suas características, tal-

vez a definição de populismo seja muito mais algo político do que algo estabelecido. 

Os novos meios tecnológicos estão mudando a forma de fazer política.  

Todos os movimentos da nova direita, tanto nos Estados Unidos, quando na 

Hungria quanto no Brasil tem por trás os mesmos atores políticos. Robert Mercer é 

um bilionário que fez fortuna com fundos de investimento e um informático brilhante. 

Durante a década de 60 ele trabalhava para a IBM e ajudou a construir alguns siste-

mas de inteligência artificial no que se refere a tradução automática, e os seus desen-

volvimentos ajudaram a construir o Google tradutor. Quando ele entrou para o fundo 

de investimento Reinaissence Technology ele esteve na origem de alguns algoritmos 

de trading que que o ajudaram a fazer fortuna. Este fundo de investimento logo se 
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tornou o mais rentável do mundo, dando retornos de 30% a 35% ao ano.  

Robert Mercer é um sujeito muito reservado, assim como a maioria dos progra-

madores. Não gosta de convívio social e prefere a companhia de gatos a de seres 

humanos. Quase não existem fotos dele no Google e o único vídeo dele na internet 

foi de quando ele recebeu um prêmio pelo seu trabalho e deu um discurso. Além disso, 

ele tem uma das maiores coleções de armas de fogo dos Estados Unidos e convicções 

políticas bem arraigadas. 

Como ele não dá muitas entrevistas e não fala em público, é difícil de saber o 

que ele pensa. No entanto, o documentário “Driblando a Democracia” investigou como 

ele gasta o seu dinheiro, e como ele investe em programas sociais. Entre 2012 e 2015 

ele doou 1,5 milhão de dólares para a Heritage Foundation, que combate impostos e 

regulação econômica. Ele doou 12 milhões de dólares para o Research Media Center 

que combate o viés esquerdista da mídia. Ele doou 4 milhões de dólares para o Go-

vernment Accountability Institute, que acompanha a corrupção no governo e publica 

livros contra a Hillary Clinton. Ele também doou 3 milhões de dólares para o Heartland 

Institute que defende teses céticas contra o aquecimento global. 

As leis dos Estados Unidos não permitiam que uma pessoa física gastasse 

mais de dois mil e setecentos dólares em uma campanha eleitoral e uma empresa 

gastasse mais de cinco mil dólares. Mas devido a um recurso de Robert Mercer na 

suprema corte, agora as pessoas físicas e empresas podem gastar o quanto quiserem 

desde que seja em comitês de campanha. O financiamento privado de campanhas 

eleitorais abre espaço para todos os tipos de grupos de pressão. Empresas petrolífe-

ras vão apoiar candidatos que defendem teses céticas contra o aquecimento global. 

Quando o Breitbart News, um jornal de direita passava por dificuldades finan-

ceiras, ele viu uma oportunidade e comprou o jornal por dez milhões de dólares, e 

colocou Steve Bannon no comando. Hoje o Breitbart News é conhecido por espalhar 

notícias falsas. Robert Mercer já tinha construído uma rede midiática, mas precisava 

de um candidato para os Estados Unidos. Seu candidato favorito era Robert Cruz, 

mas quando Donnald Trump ganhou as prévias ele passou a apoiar esse candidato. 

 
"Entre a nova legião de mercenários estava a Cambridge 

Analytica, a firma de consultoria do Reino Unido de propriedade do 
recluso bilionário e partidário de Donald Trump, Robert Mercer. O CEO 
da firma, Alexander Nix, gabava-se da aplicação do “direcionamento 
microcomportamental” com base na personalidade para apoiar as 
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campanhas do “Leave” [Sair], ao se tratar do voto pelo Brexit em 2016, 
e de Trump na eleição presidencial americana. Nix alegava ter dados 
resolvidos “no nível individual em que temos cerca de quatro ou cinco 
mil pontos de dados sobre cada adulto nos Estados Unidos”." (ZU-
BOFF 2019 p418) 

 

A Cambridge Analytica foi uma extensão da SCL group nos Estados Unidos 

fundada com o mesmo Robert Mercer. No início, Donald Trump estava cético em se 

utilizar destes métodos, mas mudou de ideia depois de ver os resultados do Brexit 

alcançados pela Cambridge Analytica. A SCL e a Cambridge Analytica não existem 

mais, elas foram fechadas depois dos escândalos e do escrutínio público a que foram 

submetidas nos últimos anos. 

A SCL Group (Strategic Comunication Laboratories) foi uma empresa fundada 

nos anos 90, e tinha como foco a manipulação da opinião pública e a influência de 

comportamento. Depois de um tempo a empresa começou a focar em eleições. Ela 

se utiliza de um conceito militar chamado Psicological Warfare, ou a versão mais mo-

derna de Psicological Operations. 

O site do SCL group e do Cambridge Analytica continuam no ar para fins de 

pesquisa, e existe inclusive um mapa colaborativo feito por pesquisadores com fins 

de mapear onde e de que maneira essa empresa atuou. Neste site nós podemos ver 

que a SCL group atuou 26 vezes no mundo todo, somente em eleições, sem contar 

com outros programas de manipulação da opinião pública que tinham outros fins que 

não eleitorais. 

A Cambridge Analytica se gabava de ter mais de cinco mil pontos de acesso de 

mais de 87 milhões de cidadãos estadunidenses. Um ponto de acesso pode ser qual-

quer tipo de dado, como o endereço, quando a pessoa tirou o título de eleitor, estado 

civil, os likes da pessoa no Facebook, dados sobre a geolocalização ou informações 

bancárias. 

Eles compravam essas informações por exemplo dos bancos. No caso do Fa-

cebook, eles conseguiram as informações a partir daqueles testes: qual tipo de ca-

chorro vocês seria, qual tipo de carro você seria? Quando a pessoa clica para saber 

qual tipo de carro ela seria, uma cópia de todas as informações que a pessoa dispo-

nibilizou no Facebook era automaticamente passada para a empresa. Os testes de 

personalidade desenvolvidos por alguns professores de Cambridge tinham uma per-

missão especial para coletar os dados não só da pessoa que fez o teste, mas também 
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de todos os amigos dela.  

Até 2012 o Facebook vendia as informações de seus usuários de forma não 

anonimizada. Depois dessa data ele passou a fornecer somente a informação anoni-

mizada para as pessoas que anunciam no Facebook ver o tipo de pessoa que visita 

os anúncios. 

David Carrol conseguiu na justiça o direito de saber quais dados o Cambridge 

Analytica tinha sobre ele. Esses dados eram colocados em modelos estatísticos para 

calcular a personalidade da pessoa, além de saber quais temas seriam mais impor-

tantes para ela, se são saúde, pública, educação, porte de armas. Depois disso o 

modelo calculava a probabilidade de a pessoa ser influenciada a votar nos republica-

nos. 

A SCL group atuava no mercado desde 1994, e desenvolveu os seus métodos 

primeiro em países pequenos e pobres se aproveitando da parca legislação sobre 

proteção de dados. Esses métodos foram desenvolvidos para explorar as vulnerabili-

dades psicológicas dos indivíduos, e criou uma indústria de influência eleitoral. 

A partir dos dados de geolocalização, é possível mirar somente nos eleitores 

indecisos nos estados decisivos para ganhar a eleição. É possível saber também 

quais eleitores ainda estavam na dúvida e que ainda podiam ser convencidos. E tam-

bém era possível saber quais os temas que vão mexer com o psicológico dessas pes-

soas para convencê-los a votar nos republicanos. 

A ciência da psicometria se utiliza de dados para prever qual é a personalidade 

da pessoa. O modelo OCEAN é o mais utilizado hoje em dia, e ele se baseia em 5 

critérios: abertura, consciência, extraversão, amabilidade e neurose. Ele é uma versão 

mais sofisticada dos testes de personalidade de Jung que deram origem aos testes 

de personalidade MBTI. Com o uso de muitos dados esses testes de personalidade 

podem ser extremamente precisos e conhecer melhor a personalidade de alguém que 

o seu cônjuge. 

Através do micro targeting, foi possível mirar somente nas pessoas dos Estados 

que iriam fazer a diferença, e, portanto, as campanhas eleitorais se focaram em três 

estados principais, que eram majoritariamente democratas. A questão passa a ser en-

tão como virar o voto de um número limitado de pessoas. Enquanto Trump estava 

perdendo nos Estados Unidos por mais de três milhões de votos, ele conseguiu ga-

nhar as eleições com setenta e sete mil votos nestes três estados principais. Isso 
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mostra o poder de previsão e a capacidade de mudança de comportamento que esse 

tipo de abordagem direcionada pode ter. 

A Cambridge Analytica já estava há onze meses trabalhando na campanha de 

Ted Cruz, o por isso já estavam há bastante tempo recolhendo dados da população 

dos Estados Unidos. Quando Ted Cruz perdeu as prévias para Trump, eles passaram 

a oferecer os seus serviços para ele.  

Eles definiram trinta e dois tipos de personalidade, e miraram nas pessoas 

neuróticas e inquietas. A campanha se concentrou principalmente nas últimas sema-

nas que antecederam o pleito eleitoral. Depois de fazer uma análise de qual tipo de 

questão é de maior importância para a pessoa em questão, como armas de fogo, sa-

úde pública ou educação, a pessoa era bombardeada em todas as mídias digitais 

com propaganda direcionada, não só no Facebook, mas no Youtube, no Google, 

Pinterest e assim por diante. Se uma pessoa passa em média quatro horas por dia 

no celular, o fato de ela ser bombardeada com propaganda direcionada pode mudar 

a forma como ela vê e a realidade. 

Brittany Kayser que trabalhou na Cambridge Analytyca afirma que essas técni-

cas de psicometria deveriam ser classificadas como armas. E de fato na legislação do 

Reino Unido essas técnicas estão nas mãos do Estado porque são consideradas ar-

mas de guerra. A SCL que deu origem à Cambridge Analytica começou como uma 

empresa de contratos militares, a SCL defense. Eles atuaram em muitas guerras, 

como a do Afeganistão e do Iraque, com guerras de informação. 

Ao invés de bombardear uma vila inteira, as Psicological Operations consistem 

em fazer com que as pessoas não entrem para o talibã, ou mudar a opinião das pes-

soas para a favor dos Estados Unidos. Esse tipo de operação não funcionou no Afe-

ganistão, porque o exército por onde passava deixava um rastro de destruição, e por 

isso as pessoas não acreditavam que os Estados Unidos estavam lá para fazer o bem. 

Mas as coisas mudaram quando a SCL entrou nas campanhas eleitorais. Fo-

ram testados em países pobres campanhas de todos os tipos, desde incentivar as 

pessoas a não votar até incentivar as pessoas a pichar as ruas, simplesmente porque 

o candidato de oposição tinha uma opinião formada sobre o assunto.  

No entanto, este tipo de tecnologia está sendo cada vez mais usada por dife-

rentes tipos de agentes, e está evoluindo e se difundindo de uma maneira impressio-

nante. Não se pode simplesmente culpar a Cambridge Analitica como se fosse o único 
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vilão, por que eles não são os únicos que se utilizam dessas técnicas. Propaganda 

direcionada, perfis psicológicos, micro targeting, machine learning e big data são a 

definição de negócios do Facebook e do Google, e é impressionante como eles con-

seguiram se safar dessa história. As técnicas usadas pela Cambridge Analitica são as 

mesmas usadas por essas Big Techs, mas enquanto uma era uma empresa pequena 

com poucos funcionários, o Facebook e o Google são empresas com um poder geo-

político e influência muito maiores. 

Antes de fazer a campanha de Trump, por um tempo Steve Bannon trabalhou 

na indústria de jogos eletrônicos. A indústria de jogos eletrônicos é gigante e uma das 

que mais cresce, e é composta muitas vezes por homens brancos heterossexuais, 

que gostam de animes e de Star Wars, pessoas solitárias que se sentem vagamente 

marginalizadas, que tem dificuldade de conseguir um emprego ou uma namorada. 

Hoje nós sabemos que esses fóruns anônimos como o 4chan e o 8chan foram 

colonizados por grupos de extrema direita, com perfis verdadeiros ou falsos. A pessoa 

não precisa ter uma conta para ler os fóruns, e muitas vezes nunca deixou um comen-

tário. 

Muitas vezes as pessoas se sentem solitárias e participam desses grupos on-

line sobre animes ou jogos, e essas comunidades começam a ser invadidas por perfis 

de direita. No começo são só piadas preconceituosas, que soam como simples trolla-

gem, e a pessoa tem a opção de rir com o grupo ou de virar as costas e sair. A piada 

é um mecanismo muito poderoso porque ele age de maneira inconsciente. Rir de uma 

piada significa estar de acordo, mas a pessoa prefere rir da piada e continuar no grupo. 

A pessoa participa do grupo para diminuir a solidão. Se ela tiver que mudar um 

pouco a sua ideologia para continuar no grupo isso não é um preço muito grande, pois 

ela não entra pela ideologia, mas sim pelo pertencimento a um grupo. Uma piada 

sobre nazistas pode ser tolerada, porque todo mundo sabe que é mentira, enquanto 

algum comentário sobre feminismo pode soar como político e como a implementação 

de uma agenda, e, portanto, como algo que precisa ser afastado. 

As piadas vão aos poucos evoluindo para comentários ácidos e memes. Aque-

les que discordam ou se opõe vão sendo ridicularizados e aos poucos as mulheres e 

pessoas não brancas vão se afastando do grupo. A pessoa não entra nesses grupos 

pela política ou pela ideologia, ela entra por uma sensação de pertencimento. Aos 

poucos vão sendo recomendados para essa pessoa influenciadores de direita, e logo 
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depois os metadados do Youtube começam a recomendar mais vídeos do mesmo tipo. 

A metáfora que se usa é muitas vezes a da pílula vermelha do Matrix. Quanto 

mais a pessoa assiste a esses vídeos e participa dos fóruns, ela é capaz de ver uma 

realidade oculta para a maioria das pessoas, e que só algumas pessoas são capazes 

de enxergar. As pessoas mais solitárias são mais propensas em acreditar em teorias 

da conspiração, quando a pessoa não tem uma realidade compartilhada fica mais fácil 

de ela ser manipulada. 

Aos poucos a pessoa vai explicando os problemas que ela tem na vida através 

da agenda da direita. Se ela tem dificuldade de arranjar emprego, não é por culpa do 

sistema capitalista, mas sim por causa dos imigrantes. E se ela não consegue uma 

namorada a culpa é das feministas. Todas as explicações, piadas e memes soam 

como uma luta anti-stablishment, uma luta contra os poderes estabelecidos, e por isso 

a pessoa passa a ser a revolucionária, aquela que luta contra as injustiças e consegue 

ver aquilo que as outras pessoas não conseguem ver por que estão sendo manipula-

das e entorpecidas pela mídia tradicional. 

E diferente dos grupos da direita radical do século XX não existe uma instituição 

fechada, alguém que vai recrutá-lo na porta da escola com reuniões semanais e um 

líder, a coisa é muito mais descentralizada, com fóruns anônimos. Ninguém vai dizer 

para essa pessoa o que fazer, dar uma missão para ela, ela mesma é que vai seguir 

o seu próprio caminho, e isso dá uma sensação de liberdade, de livre-arbítrio, de que 

ninguém está empurrando nada para ela e que ela pode sair quando quiser. 

Existe um gozo envolvido em transformar o medo, a tristeza e o desespero em 

raiva. Pois enquanto estes são paralisantes, a raiva é motivadora. Ela dá um motivo 

para lutar, para sair da cama e para fazer um mundo melhor. Arranjar um culpado pode 

servir de motivo para transformar a tristeza em raiva, e assim ter forças para transfor-

mar o mundo. 

Todo mundo sabe que propaganda funciona, mas ninguém está disposto a ad-

mitir. Ninguém diz que comprou determinada marca de sabão em pó porque foi influ-

enciado pela propaganda na televisão, mas na hora de escolher um sabão em pó ela 

vai preferir uma marca “conhecida”. A propaganda é algo muito comum, mas esses 

fenômenos têm dois pontos que podem ser considerados novidade: o primeiro é a 

utilização de mentiras deslavadas e sem o menor pudor que ninguém esperaria en-

contrar em veículos sérios de comunicação. Todo mundo espera que a notícia que ela 
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leu em algum lugar seja verdadeira, e nós não estamos acostumados a questionar a 

veracidade de uma notícia. O segundo ponto é o bombardeio de propaganda direcio-

nada. Nós estamos acostumados a supor que aquilo que a gente vê na tela do celular 

todo mundo está vendo, e que as notícias são as mesmas para todas as pessoas, 

assim como acontece no rádio e na televisão. Mas as coisas se passam de maneira 

diferente. Cada pessoa recebe um feed de notícias personalizado e especialmente 

feito para ela, e por isso ela se deixa levar por aquilo que ela está lendo. 

Ninguém pode conhecer tudo sobre todos os assuntos. A pessoa pode conhe-

cer bem um assunto ou dois, mas nas outras questões ela vai ter que acreditar no que 

dizem. Se uma pessoa não entende nada de carro e é sistematicamente bombarde-

ada com notícias de que o Peugeot é um carro ruim, e que o dono da Peugeot está 

envolvido em escândalos de corrupção, e os carros da Peugeot são feitos para que-

brar para a pessoa gastar mais no conserto, na hora de comprar um carro, muito pro-

vavelmente ela vai escolher outra marca. Seria muito racional e muito sensato fazer 

isso, se guiar pelo que os outros estão dizendo. A questão é que essas informações 

que chegam para ela chegam de maneira artificial com o objetivo de me manipular. 

As campanhas de ódio e de manipulação são invisíveis para a maioria das pes-

soas. Elas só chegam para os alvos específicos, e esses alvos acham que todos estão 

recebendo as mesmas informações, e que se fosse mentira alguém iria descobrir, mas 

as pessoas não estão recebendo as mesmas informações. 

No Facebook é extremamente difícil salvar uma publicação para ler depois. É 

tudo feito para essas informações passarem pela tela e se perderem. Se uma pessoa 

quer voltar na matéria que ela leu para pegar as referências ela simplesmente não 

consegue, porque as matérias simplesmente desaparecem. 

Muitas vezes o vídeo que aparece no Youtube ou no Facebook é patrocinado 

ou impulsionado, mas aparece como se fosse o interesse da pessoa. Quando a pes-

soa entra no Youtube, ela pode ter a impressão de que os vídeos que aparecem para 

ela são aqueles do interesse dela, o que ela não sabe é que uma grande parte daque-

les vídeos foram impulsionados com dinheiro, e por isso eles estão aparecendo pri-

meiro. Se a pessoa abre o Youtube e vê como sugestão o Jornal da Jovem Pan, ela 

pode achar que aquele vídeo está aparecendo para ela porque é do interesse dela, 

mas na verdade aquele vídeo foi impulsionado para ter o seu alcance aumentado. 
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Isso é uma coisa muito comum no jornalismo. Supondo que um jogador de fu-

tebol queira passar a imagem de “bom cristão”, então ele vai na igreja e pede para 

tirar fotos dele. Depois ele vai distribuir essas fotos para os jornais com um texto pronto 

que vai ser ligeiramente modificado pelo jornalista de cada jornal, e o resultado é uma 

série de matérias dizendo que tal jogador foi “flagrado” rezando na igreja. 

Muitas das matérias que nós recebemos no Facebook, o Google now ou no 

Instagram são “propagandas disfarçadas”. Matérias que parecem isentas e que são 

de puro interesse jornalístico, mas que na verdade são matérias pagas que estão ali 

para vender uma ideia. 

Supondo que uma pessoa comece a receber várias matérias sobre os partici-

pantes do novo Big Brother Brasil. A pessoa pode achar que está recebendo essas 

matérias porque o algoritmo achou que poderia ser do interesse dela, mesmo ela odi-

ando Big Brother há mais de vinte anos. Mas a verdade é que são matérias pagas que 

tem o seu alcance aumentado porque são financiadas. Mas os veículos de comunica-

ção não são obrigados a dizer que tais matérias foram impulsionadas.  

Supondo uma empresa de aparelhos eletrônicos que queira vender videoga-

mes. Ela pode fazer propagandas diretamente nas novas mídias sociais, do tipo “Com-

pre este videogame”, ou ela pode começar a mostrar vídeos de pessoas jogando de-

terminados jogos para as pessoas que tem interesse. Esses vídeos de jogos se pas-

sarão como “isentos”, como se fosse o próprio interesse da pessoa, e por isso ela está 

recebendo aquele conteúdo. Mas na verdade aqueles vídeos que apareceram para a 

pessoa de pessoas jogando determinados jogos eletrônicos foram impulsionados. O 

Facebook e o Google não são obrigados a dizer para a pessoa se aquele vídeo foi 

impulsionado ou não, e a pessoa pode achar que está recebendo determinado conte-

údo porque viu um vídeo sobre aquilo e o algoritmo detectou que era do interesse dela. 

 Depois de dois ou três anos vendo aquelas pessoas jogando aqueles jogos de 

videogame no seu celular, a pessoa pode acabar comprando o determinado video-

game. Esse não é um tipo de propaganda direta da qual nós estamos acostumados, 

como é o caso da televisão em que existe um intervalo para passar os anunciantes. 

Nestes novos casos o anúncio do produto pode acontecer sem nem mesmo o cliente 

perceber que determinado produto está sendo anunciado. A pessoa recebe matérias 

e vídeos no seu celular, mas que se passam como se fossem “reportagens isentas”, 
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e que aparecem para ela somente por que os amigos dela curtiram, ou como se fosse 

uma matéria comum. 

Supondo que uma empresa patrocine um blog para escrever sobre determi-

nado assunto, e esse blog use das ferramentas para impulsionar essa publicação. 

Essa matéria vai chegar para o consumidor como se fosse uma matéria de opinião 

sobre um assunto de seu interesse, mas na verdade é uma matéria que tem interesses 

comerciais escondidos por debaixo do pano. 

Esse tipo de estratégia não é tão novo assim. Já era comum nos meios de 

comunicação tradicionais, os jornais, a televisão e as revistas, esse tipo de matéria 

paga que se passa como isenta, mas que tem algum interesse comercial por trás. A 

diferença é que existem métodos de micro-targeting para a matéria chegar somente 

na pessoa desejada e os métodos de modificação comportamental inconsciente estão 

muito mais refinados. 

 

 

Conclusão: 

 

 

A teoria da interpelação de Althusser ainda é pouco conhecida no Brasil. No 

entanto, no exterior ela é cada vez mais usada para se pensar uma teoria da consti-

tuição do sujeito, que nasce a partir da linguagem, mas que é sempre dependente dos 

seus termos. 

Muitos autores contemporâneos se consideram pós-estruturalistas, e por isso 

um resgate da tradição estruturalista se torna imprescindível para compreender os 

rumos da filosofia contemporânea, em especial as teorias de gênero e os debates 

sobre a New Left Review nos Estados Unidos. No Brasil, o debate sobre filosofia sem-

pre esteve muito ligado à escola alemã, em especial a Teoria Crítica, e a tradição 

francesa foi deixada de lado. 

Althusser também é responsável por dar uma outra cara ao debate marxista, 

que em seu tempo estava muito ligdo aos debates humanistas principalmente associ-

ados ao existencialismo e à ética sartrianas. Quando Althusser se diz anti-humanista, 

os mal-informados poderiam achar que ele é contra o ser humano, mas em verdade 
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significa que ele privilegia as estruturas sociais em detrimentos dos debates éticos 

sobre a responsabilidade individual. Se a filosofia existencialista pregava a responsa-

bilidade individual de cada um sobre as suas próprias escolhas, do ponto de vista do 

estruturalismo esse sujeito é assujeitado pelas estruturas sociais. 

Marx insistia muito na materialidade de cada questão, e Althusser se conside-

rava muito materialista. A questão da ideologia, para além do idealismo implícito da 

questão, subsiste nas práticas e nos aparelhos que a sustentam. Mais importante do 

que discutir ideologia é discutir quem é dono dos aparelhos ideológicos e como eles 

operam. As novas formas de controle ideológico operam de maneira microssegmen-

tada e tem uma quantidade enorme de informações de cada um de nós, sabendo 

exatamente como nos afetar, não do ponto de vista racional, mas do ponto de vista 

afetivo onde somos mais frágeis e propensos a manipulação. 

A questão do Trump, Bolsonaro e Steve Banon foram só a ponta do Iceberg, 

que nos permitiu perceber que existe um problema muito maior. O que se mostra é 

uma nova forma de controle biopolítico, que tem muito mais informações sobre a po-

pulação como um todo e sobre cada pessoa individualmente, o que torna possível 

uma modificação comportamental para além da consciência do sujeito. 
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