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Capítulo 2 
 

Da Sociedade ao Indivíduo 
 
 

Num livro em que reúne vários textos sob o título Ensaios Sobre o Individualismo, 
Louis DUMONT (1983, edição portuguesa de 1992 1) procura esclarecer o lugar da 
“ideologia individualista” das modernas sociedades europeias e americanas por 
comparação com as ideologias de outras sociedades.  Este tipo de análise comparativa 
permite desenvolver uma tese segundo a qual a educação (e, mais geralmente, a 
socialização) de crianças e jovens discapacitados (a educação especial) surgiu como um 
problema com a transformação de relações sociais predominantemente “comunitárias” 
(2) em relações sociais predominantemente “societárias” 3, no quadro da qual ocorreu 
uma profissionalização do pessoal encarregado das tarefas especializadas para 
responder a esse problema.  

Esses ensaios de Dumont, fazendo uma revisão de alguns momentos decisivos 
na transformação das sociedades europeias, foram escolhidos para organizar este 
capítulo porque facilitam a organização da apresentação da abordagem de autores tão 
diversos como Georges Duby, Georges Dumezil, Max Weber, Michel Foucault, 
Raymond Boudon. Luc Boltanski e Robert Castel, e permitem analisar alguns 
precedentes do debate filosófico do Século XVIII, que será analisado no Subcapítulo 
2.3, depois de preencher com algumas referências históricas (focando sobretudo a 
coesão social, a “assistência” e o papel que a igreja aí assumiu) um hiato entre os 
contextos estudados por Durkheim e Mauss e por Weber ao analisar a emergência da 
ética protestante (aqui em foco no Subcapítulo 2.2).  

RAWLS (1971), quanto mais não fosse por ter estado na origem da ideia de 
“discriminação positiva”, é uma referência na discussão que aqui se faz sobre as 
desigualdades entre os homens, necessária para abordar questões sobre a educação, 
especialmente se o enfoque é colocado na Educação Especial e na política de inclusão. 
BOLTANSKI e THÉVENOT (1991), partindo dos conceitos de Rawls e de alguns 
desenvolvimentos que WALZER (1983/1997) lhe dá em Esferas de Justiça, 
caracterizam um certo número de “cidades” em que a atribuição ou reconhecimento da 
diferente grandeza dos homens seria regulada por princípios específicos de cada uma, 
excluindo a aplicação dos princípios que regulariam outras “cidades” e, portanto, 
excluindo que para as provas específicas de uma “cidade” pudesse ser transferida a 
grandeza atribuída noutras “cidades” segundo outros princípios. O que, se evita 
formalmente a questão da hierarquização desses princípios 4, desloca-a para a questão 
da existência de uma hierarquia dos contextos em que os princípios de cada cidade 
teriam a primazia.  Dumont, se bem que no quadro de um combate contra o que designa 
por ideologia individualista que caracterizaria a vida e as instituições no espaço   
cultural europeu, chama a atenção, com base na comparação entre sociedades europeias 
                                                 
1 É esta edição portuguesa que aqui se tem como referência para a indicação das citações. 
2 Relações sociais de tipo “comunitário” que foram analisadas e caracterizadas no Capítulo 1 da presente 
dissertação para candidatura a doutoramento – e que por vezes é referida por tese de doutoramento. 
3 Relações sociais de tipo “societário”. Pode ver-se nos subcapítulos 2.2, 2.3 e 2.6 desta dissertação, a 
origem destes conceitos de comunitário e societário, definidos inicialmente por Tönnies como relativos à 
Gemeinshaft e à Gesselschaft, e tratados por muitos autores desde então, com destaque para Weber no 
capítulo inicial de Economia e Sociedade, sobre os conceitos fundamentais da sociologia. 
4 Rawls, ao definir a condição em que deviam estar colocados os homens para decidir quais os princípios em que devia assentar 
uma sociedade justa, refere-se ao que se poderia supor que esses homens apreciariam, mas sublinha que não devia ser possível 
estabelecer prioridades entre essas preferências. 
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regidas por esse individualismo e sociedades regidas por princípios hierarquizados que 
encontra na China confucionista e na Índia bramânica, para a possibilidade de essa 
hierarquização de princípios se articular com alterações dessa hierarquia em diferentes 
contextos, mas reconhecendo que esses contextos são por sua vez hierarquizados 5. O 
que reforçou o enfoque na questão da hierarquia entre os princípios e cidades definidos 
ou identificados por Boltanski e Thévenot; questão que autores como Boudon ou Dubet 
consideram ser incontornável. É também à luz dos conceitos de Dumont, Boudon e 
Dubet que é repensada a questão da necessidade de “suspensão do julgamento” e de 
relevação dos resultados das “provas” que estariam na base da atribuição da grandeza a 
cada homem. 

 
No Subcapítulo 2.1, começa-se por apresentar algumas observações de Louis 

Dumont sobre a sociedade indiana e, em geral, sobre o que este autor designa por 
sociedades organizadas com base na hierarquia de valores com inversões desta em 
sucessivos níveis (ou hierarquização por englobamento no todo) – sociedades que 
seriam a grande maioria, sendo a sociedade moderna que se constitui na Europa a 
excepção 6. Passa-se à análise da explicação que Dumont dá para o desenvolvimento de 
uma ideologia individualista no mundo que emergiu da decadência do Império Romano, 
até se tornar dominante na Modernidade, e em que o indivíduo humano é concebido 
como uma fonte de eticidade para além da moralidade que tem a sua origem na 
sociedade.  

Na Secção 2.1.1 deste subcapítulo, “Preservar-se no mundo ou fora-do-
mundo?”, a análise de Dumont é confrontada com alguns dados relativos aos estóicos e 
às primeiras comunidades cristãs analisados por Michel Foucault em O Cuidado de Si 
(1984) e em algumas lições (igualmente do inicio dos anos 80), com base nos quais este 
autor mostra como o aperfeiçoamento da velha arte da existência grega, techne tou biou 
7, contribuiu para uma mudança no modo como o indivíduo se constitui, deve constituir-
se, enquanto sujeito moral (p. 81).  

Na Secção 2.1.2, “Da Realeza sacral ao poder temporal da igreja: Primeira 
delegação de funções de assistência aos inválidos e carenciados”, complementa-se a 
análise que Dumont faz da transformação do cristianismo ao longo da Idade Média com 
alguns dados do estudo que Dumezil desenvolveu sobre a ideologia das três funções nos 
povos indo-europeus, e, com base em Duby e Castel analisa-se o contexto social e 
ideológico em que é definida a necessidade da sociedade se organizar para a assistência 
a grande número dos seus membros que vivem na miséria em consequência de uma 
cada vez maior diferenciação social.  

E na Secção 2.1.3 “Emergência das esferas da Política e do Direito”, retoma-se a 
análise que Dumont faz da história do cristianismo, no ponto em que ele mostra, nas 
teses de Guilherme de Occam, a emergência de uma nova filosofia do direito e a 

                                                 
5 Pode ver-se no Subcapítulo 2.3, que os diferentes princípios de acordo social e de justificação para a 
atribuição de grandeza coexistem no mesmo espaço social, e que as petições de princípio no âmbito das 
relações sociais que se desenvolvem com base em cada um desses princípios, bem como as críticas que 
são feitas na base de outros princípios, correspondem às lutas que, segundo Bourdieu, se desenvolvem em 
campos de luta simbólicos para definir a predominância de uma forma de capital sobre outra (ou a 
autonomia relativa dos campos regidos por essa forma de capital) ou as “taxas” de conversão de uma 
forma de capital na outro (nomeadamente de conversão de “capital cultural” em capital financeiro, ou 
mais geralmente económico), bem como para regular as disputas em torno do valor relativo dos vários 
tipos de actividade. 
6 Cf. DUMONT, 1992, pp. 15-16 e 263. 
7 Tema muito antigo na cultura grega, em que o cuidado de si era central. Ver DUMONT (1983/1992, p. 
55) sobre o cuidado de si e da sua alma, em Sócrates.  
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procura de uma nova legitimidade alternativa à realeza sacralizada, legitimidade que 
estaria na base do Estado moderno e da ideologia individualista. 

Ao longo do capítulo, ver-se-á ainda como as transformações que levaram à 
constituição do “eu moderno” passaram pela autonomização relativa das esferas do 
político e do económico em relação ao religioso, e como a problemática social foi 
ficando subsumida 8. Nos subcapítulos 2.2 e 2.3, essa análise será complementada com 
a análise que Max Weber faz da ética protestante e de práticas protestantes e com a 
caracterização de princípios de regulação social que Boltanski e Thévenot fazem em De 
la justification, a partir das obras de Agostinho de Hipona (de fundamentação religiosa), 
de Hobbes e de Rousseau (de problematização política), de Hume e Smith (de 
motivação político-económica), e de Saint-Simon (onde finalmente o político e o 
económico são pensados como subordinados ao social). 

A análise destes temas pode ajudar a compreender como a existência, e o lugar 
na sociedade, de pessoas com grandes discapacidades se torna particularmente 
problemática em sociedades em que a protecção e a assistência deixam de estar 
associadas ao que “faz a grandeza dos homens” 9. Contribui por outro lado, para 
esclarecer o quadro ideológico em que se desenvolve a ideia de profissão, constituindo 
uma base para o Subcapítulo 3.1. E, mais geralmente, contribuem para definir o quadro 
de referência teórica em que se fará a discussão das teses sobre a crise da instituição 
escolar e a crise das identidades 10, no quadro da crise ou mesmo declínio das 
instituições que caracterizam a sociedade moderna, e do declínio da própria ideia de 
sociedade 11. A análise desse quadro de crise, será, por sua vez, a base para a discussão 
e avaliação, nos capítulos 4 e 5, das políticas educacionais em Portugal nas últimas duas 
décadas do século XX; em relação com as quais se faz o desenvolvimento profissional 
das educadoras e professores de educação especial cuja narrativa está em análise nesta 
tese (sobretudo no Capítulo 4); analisando, também no contexto dessas políticas, a 
problemática da educação de crianças e jovens com discapacidades (sobretudo no 
Capítulo 5).  

                                                 
8 O carácter social do homem está subjacente em Hobbes e em Rousseau (e em Hegel), e só é claramente 
enunciado no que Dumont considera uma reacção anti-individualista que é teorizada no socialismo 
industrial de Saint-Simon e no positivismo de Comte. 
9 A ideia de (re)integração será abordada como uma problemática de estatuto face à sociedade dos 
homens (uma questão de atribuição de grandeza segundo princípios de justiça, como os que 
BOLTANSKI e THÉVENOT, 1991, definem), mas, antes disso, como um processo problemático de 
reconhecimento pleno enquanto pessoas, e será confrontada com os compadecimentos de inspiração 
religiosa e os voluntarismos integradores/inclusivistas associados à realização do “Estado Justo” ou do 
“Reino de Deus na Terra”.  
10 Embora seja o conceito de identidade a responder à crise dos estatutos e, portanto, da crise da ideia de 
uma harmonização entre personalidade, cultural e estrutura social que seria o resultado do programa 
institucional da modernidade. 
11 Nos subcapítulos 3.7 e 3.8, serão discutidas as teses de François Dubet sobre o programa institucional e 
o seu declínio, com particular incidência na instituição escolar. 
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Subcapítulo 2.1 
Da Comunidade à Sociedade de Indivíduos 

 
DUMONT (1983/1992 12) parte da consideração do lugar central que a comparação tem 
na antropologia. A comparação impõe-se como método na antropologia devido às 
grandes diferenças entre as sociedades. Segundo ele, foi Mauss quem mais 
decisivamente valorizou essa diferença procurando superar a procura do que as 
sociedades tinham em comum, que era característica da primeira escola antropológica 
inglesa 13. Dumont faz notar que o “«facto social total» é por definição um complexo 
específico de uma sociedade dada (ou de um tipo de sociedade), não sobreponível a 
nenhum outro”14. E daqui resulta a importância que as monografias têm nesta 
abordagem científica (p.18 15).  Mas as diferenças são tão grandes que tornariam difícil 
a própria comparação entre monografias se estas não passassem, em certa medida, por 
uma sistematização fazendo referência a um quadro teórico 16. A descrição (e 
compreensão) de sociedades que funcionam com base em princípios e categorias 
(aparelhos conceptuais) tão diferentes das do etnógrafo coloca a este um problema de 
“tradução” 17. Também Dumont é sensível a esta heterogeneidade: “Para 
compreendermos deveras, temos que, desprezando se disso for caso essas separações 
[entre moral, política, economia...], procurar por todo o campo o que corresponde neles 
ao que nós conhecemos, e em nós ao que eles conhecem; por outras palavras, temos que 
nos esforçar por construir cá e lá factos comparáveis.” 18; ou descrever cada uma com 
os termos da outra 19. 

Assumindo que a tarefa da antropologia é reconhecer, avaliar e, por 
aproximações sucessivas, integrar as diferenças20, Dumont fala da necessidade de uma 
“comparação radical” em que o etnógrafo põe em causa o seu próprio quadro 
conceptual e aceita deslocar esse quadro conceptual de um lugar central numa 

                                                 
12 É esta edição portuguesa que aqui se tem como referência para a indicação das citações. 
13 Cf. DUMONT, 1992/1983, p. 14 e p. 189-191, onde, por analogia da evolução das espécies com a das 
culturas, se justifica que Durkheim e Maus tenham procurado entre os Arunta da Austrália ou os 
esquimós do árctico “as formas verdadeiramente elementares dos fenómenos” (Mauss, cit. in DUMONT, 
1992, p. 190). 
14 Cf. p. 14. Na p. 16, porém, Dumont reconhece em Mauss alguns resíduos do evolucionismo, parecendo 
por vezes que tudo conduziria à sociedade moderna (como também aqui já se fez notar, quando atrás 
foram comentadas algumas obras de Mauss.) 
15 Cf. tb. p. 207. 
16 Dumont faz notar (p. 189) que “as poucas teorias – se o termo não for demasiado ambicioso – que 
possuímos [a antropologia possui] se aplicam no melhor dos casos a um tipo de sociedade, a uma região 
do mundo, uma «área cultural»; pertencem a um «nível muito baixo de abstracção». Cf. tb. p. 216 
17 Expressão de Evans-Pritchard que Clifford Geertz retoma em Saber Local (1997, capítulos 2 e 3), 
publicado neste mesmo ano de 1983 em que Dumont publica os Ensaios sobre o Individualismo, e onde 
Geertz desenvolve substancialmente esta ideia da etnografia como tradução   
Cf. João Pina Cabral, em Os Contextos da Antropologia (CABRAL, 1991, p. 44 e ss.), onde nega “a 
utilidade da metáfora da tradução para descrever o trabalho de campo do etnógrafo”, ou considera esta 
como “esgotada” (p. 49); este autor contrapõe-lhe a ideia de perspectivação subjectiva, temporal e social 
(pp. 54 e ss.). 
18 Destaque em itálico introduzido pelo autor desta tese de doutoramento. 
19 Cf. Maurizio Cattani in FERRAROTTI (1983). 
    Raul Iturra, de um modo que foi relevante para o desenvolvimento desta tese de doutoramento que tem 
como objecto de estudo um grupo profissional que integra também o investigador, aprofunda igualmente 
a problemática do uso dos pronomes ‘nós’ e ‘eles’ esta questão num artigo intitulado “Nós e os Outros” 
(ITURRA, 2000) 
20 Cf. DUMONT, 1992, pp. 207, 216, 220, 245, 255, 262-265. Cf. a abordagem CTS no ensino das 
ciências com a ideia de que a antropologia de contribuir para reintegrar a cultura científica entre as outras 
culturas humanas. 
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concepção universalista do espírito humano (que, segundo ele, é fundamentalmente uma 
concepção da modernidade) 21. Salientando, tal como Mauss já fizera, “o carácter 
particular, mais ou menos excepcional, das nossas ideias modernas” (DUMONT, 1992, 
p. 15), concebe uma abordagem antropológica da sociedade moderna com base na 
comparação com os quadros conceptuais de outras sociedades: “uma perspectiva 
antropológica poderá permitir-nos conhecer melhor o sistema moderno de ideias e 
valores, do qual julgamos saber tudo pelo facto de ser no seu interior que pensamos e 
vivemos” (idem, p. 20). O trabalho etnográfico conduziu Dumont a considerar outras 
sociedades complexas (22) para abordar o aparelho conceptual que lhe proporcionava a 
sua sociedade e a encontrar aqui o que designa por “ideologia individualista” (p. 20) 23.  

O primeiro passo importante foi, segundo este autor, a consideração de que não 
basta considerar o sistema de ideias e de valores de uma sociedade como uma das 
escolhas possíveis entre várias, mas é necessário identificar “a importância relativa dos 
níveis de experiência e de pensamento que ela reconhece” (p. 19), o que, ainda segundo 
ele, reforça o lugar central que os valores têm na análise de uma sociedade. Mesmo que 
duas sociedades tenham os mesmos elementos nos seus sistemas de valores, se esses 
elementos se subordinam diferentemente isso pode dar lugar a diferenças consideráveis 
no modo de funcionamento dessas sociedades. A hierarquia de valores é portanto 
essencial à comparação 24.  

Mas Dumont chama, desde logo, a atenção também para a existência de vários 
níveis em que os valores se podem subordinar diferentemente (constituindo-se o que 
designa por “sociedade hierárquica com inversão de valores em níveis secundários”  ) 25. 
Seria assim necessário, portanto, identificar esses níveis em que possa haver inversão da 

                                                 
21 Cf. p. 18, pp. 189, 198 (sobre a relação entre teoria e observação/compreensão ), pp. 204-206 (onde mostra como 
o individualismo, pela sua ligação ao universalismo, fundamenta a ambição da antropologia, mas mostra 
também como o universalismo da antropologia, para ir do indivíduo à espécie, aceita passar por outras 
sociedades – Cf. Foucault no final de Les mots et les choses), pp. 241, 245, 264. DUMONT (1992, p. 241) 
considera que o esclarecimento filosófico do quadro conceptual usado pelos etnógrafos para a análise da 
sociedade moderna é essencial para que se ultrapasse o etnocentrismo/ sociocentrismo do observador. 
22 Observa Dumont que “...a trama conceptual da investigação foi muito naturalmente fornecida pela 
inversão da abordagem que fora necessária à compreensão sociológica da Índia” (p. 21). 
23 Escreve o próprio Dumont: “É verdade que foi de facto o campo indiano sobre o qual incidia a minha 
investigação que de certo modo me obrigou a redescobrir a hierarquia, mas torna-se retrospectivamente 
claro que se tratava de um elemento necessário [a noção de hierarquia] ao aprofundamento da 
comparação” (p. 19). 

   A noção de hierarquia na sua reformulação é importante para Dumont pois é ela que lhe vai permitir 
identificar o carácter particular da hierarquia presente nas sociedades modernas actuais, em que os termos 
subordinados são subsumidos e a hierarquização dos níveis não é nítida (DUMONT, 1992, p. 224), 
apresentando-se estes como esferas independentes (ou mais ou menos compartimentadas) (idem, pp. 227, 
233-236, 243, 256/7, 260/1), onde podem vigorar diferentes valores não articulados como tal (dando 
lugar ao relativismo dos valores – cf. pp. 217, 234-235): “A perspectiva antropológica ou comparativa tem uma 
vantagem inestimável: permitir-nos ver a cultura moderna na sua unidade. Enquanto permanecemos no interior desta última, 
parecemos condenados, quer pela sua riqueza quer pela sua forma própria, a recortá-la em fragmentos segundo o traçado das nossas 
disciplinas e especialidades, e a situarmo-nos num ou noutro dos seus compartimentos (cf. Capítulo 7). A aquisição de um ângulo de 
observação exterior, a perspectivação – e talvez só ela – permite uma visão global que não seja arbitrária.” (p. 20/21) 
  Clifford GEERTZ (1997) desenvolve, por esta altura, em ensaios publicados pela primeira vez em 1983, 
sob o título Saber Local, um movimento teórico algo semelhante (teorizado sobretudo no capítulo 7), mas 
tendo como referência, essencialmente, as sociedades muçulmanas (desde as árabes à malaia) e a cultura 
do Bali antes da islamização. 
24 Cf. DUMONT, 1992, p. 19. 
25 Cf. p. 264, e também a nota 1 sobre Sahlins, o qual fala de uma série de trocas alternadamente 
desequilibradas permitindo a continuidade da rede de relações para além da equivalência instantânea entre 
as coisas. 
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subordinação de valores; e essa hierarquização de níveis é também um aspecto 
estrutural das sociedades com hierarquia 26. 

 
Não se tem que entender com isto que as diferentes posições de poder resultem 

de considerações lógicas. A leitura que aqui se faz destas observações de Dumont 
pressupõe que a ordem lógica de inclusão e a definição dos conjuntos que são 
apresentados como globalidades naturais (“todos”) resulta do poder e da hierarquia tal 
como estes se constituíram social e historicamente 27. 

Pode considerar-se que Dumont aponta para uma leitura diferente quando, ao 
acrescentar à “oposição distintiva” a “oposição hierárquica, ou o englobamento do 
contrário como tipo de relação entre elemento e conjunto” (p. 221) 28, diz que o faz 
numa procura de “universais sólidos” que permitam a comunicação numa comunidade 
de investigação (que Dumont considera cada vez mais difícil devido aos 
desenvolvimentos recentes da disciplina).  E dá o exemplo da explicação de Evans-
Pritchard para a noção de causalidade entre os Azende, em que a oposição distintiva não 
é suficiente para a compreensão/descrição, tornando necessário caracterizar a oposição 
hierárquica. 

Contudo, isto não retira pertinência à observação de que, na nossa sociedade, “as 
relações hierárquicas não se dão como tais: quando um valor é concretamente afirmado, 
e subordina o seu contrário, há o cuidado de não o referir” (p. 225 29). Entre os 
dispositivos destinados a neutralizar ou substituir a relação de subordinação. Dumont 
destaca dois (p. 225):  

1) evitar o ponto de vista que faria aparecer a relação, fazendo variar os 
critérios de distinção de nível para nível, e produzindo assim conjuntos e 
não todos;  

2) estabelecer uma distinção absoluta entre factos e valores e restringindo a 
hierarquia ao domínio dos factos. 

 
Dá igualmente lugar à ideia de que entende a hierarquia e a assimetria como 

resultante de uma ordem lógica natural quando diz que, enquanto que a inversão de uma 
oposição simétrica nada produz. O que também não retira interesse à observação de que 
“a inversão de uma oposição assimétrica é significativa, e essa oposição não é a mesma 
depois de invertida”, mas que isso pode indicar uma “mudança de nível” (p. 228), 

                                                 
26 DUMONT (1992, p. 251) faz notar que: “não basta falarmos de diferentes «contextos» enquanto somos 
nós que os distinguimos, pois que os contextos se encontram previstos, inscritos ou implicados na própria 
ideologia. Devemos falar de diferentes «níveis», que são dados e hierarquizados ao mesmo tempo que as 
entidades correspondentes”. A hierarquia é portanto “bidimensional”, incidindo nas entidades e nos 
contextos e é isto que permite a inversão. Dumont diz mesmo que a implica. 
27 Dumont faz notar que “esta hierarquia de níveis resulta da própria natureza da ideologia: afirmar um 
valor é afirmar ao mesmo tempo um não-valor”. E faz notar ainda que, para a ideologia ser justificativa, o 
valor tem que se estender sobre o não-valor, “num processo de degradação progressiva” (p. 229). Foi o 
que vimos na caracterização do sagrado, feita por Durkheim nas Formas Elementares da Vida Religiosa, 
mas sem que as inversões aí sejam postas em evidência (cf. DUMONT, 1992, p. 250) .   
   Aos exemplos dados por Dumont (p. 226), pode acrescentar-se o que Godelier diz sobre a inversão da 
subordinação das mulheres nos mitos baruia (já referido no Subcapítulo 1.2 desta tese). (Em Mauss, 
encontram-se algumas referências a inversões deste tipo, mas não dão lugar a qualquer teorização). 
28 DUMONT (1992, p. 224) entende por “oposição hierárquica” a “oposição entre um conjunto (e mais 
particularmente um todo) e um elemento desse conjunto ou desse todo”. Inversamente, “uma relação 
hierárquica entre dois termos, com exclusão de qualquer outro, indica uma totalidade composta por esses 
dois termos” (p. 227 n.1).  
 Cf. tb. p. 247 (sobre a superioridade do todo, enquanto ser), e pp. 250 e 259, e. p. 236 e 250-251. 
29 Cf. DUMONT, 1992, p. 230. 
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havendo assim uma distinção de outra ordem, sem que a relação hierárquica entre os 
níveis seja posta em causa na ideologia que os representa como englobados e 
subordinados, e portanto sem que tenha havido uma alteração nas relações sociais de 
força que estão na origem da hierarquização lógica.  A apreensão de uma oposição 
como hierárquica “remete-nos para a distinção de níveis na ideologia global”, como 
sejam o sagrado e o profano, ou o social e o mitológico: “assim, no interior das castas, a 
hierarquia, ao ser prontamente reconhecida, levava à distinção de níveis” (p. 229), e ao 
reconhecimento de uma configuração hierárquica dos níveis 30.  

Num Postfacio a De la justication, Boltanski e Thévenot fazem considerações 
sobre o perdão e a suspensão do julgamento de atribuição de grandeza que permitem 
compreender como estas práticas sociais funcionam nas sociedades modernas como 
uma alternativa a essa inversão de valores em níveis secundários referida por Dumont. 
Ao longo desta tese, chama-se várias vezes a atenção para a relevância daquelas 
considerações relativas a tais práticas sociais na análise da questão do lugar social das 
pessoas com discapacidades e, em particular, da problemática da atribuição de 
“grandeza” na instituição escolar. 
   Outro processo pelo qual, segundo Dumont, as ideologias hierárquicas realizam 
esta união do que distinguem é através de uma segmentação em que, sendo as 
descontinuidades muito pequenas e os graus ordenados em função de um ser supremo, a 
descontinuidade entre as espécies é “vista como uma continuidade do Ser, 
transformando-se assim descontinuidade em continuidade (1992, pp. 253-254) 31. O 
caso com que exemplifica este processo é o desenvolvimento medieval da ideia, 
inspirada em Plotino, da Scala Naturae (DUMONT, 1992, p. 252-253), que será 
analisado mais detalhadamente quando aqui se considerar a relação que Dumezil e 
Duby estabelecem entre a ideologia medieval das três ordens e a ideologia indo-
europeia das três funções. Esta concepção é igualmente relevante para a distinção entre 
“integração” e “inclusão” e para a compreensão da diferença entre o lugar dos 
“deficientes” na “cidade doméstica” e na “cidade mercantil” (tal como os definem 
BOLTANSKI E THÉVENOT, 1991), ou nos mundos doméstico e concorrencial.  No 
“mundo doméstico”, os cuidados com os discapacitados resultam, numa primeira ordem 
de valores, da obrigação de protecção, inerente ao estatuto de “grande”; e só numa 
segunda ordem se afirma o valor do “deficiente” como pessoa.  É como sujeito que 
carece de protecção que essas pessoas têm o seu lugar na “cidade doméstica”.  E é aí 
que, numa ordem ideal, o seu lugar na sociedade é menos problemático. No “mundo 
mercantil”, e sobretudo no “mundo por projectos” tal como o definem BOLTANSKI e 
CHIAPPELLO (1999), o valor da pessoa é afirmado como autónomo, mas na realidade 
motiva ou justifica socialmente os projectos que envolvem (“incluem”) as “pessoas com 
deficiência”, e constitui uma oportunidade concorrencial para fazer a “grandeza” dos 
“profissionais” ou dos “voluntários” que se envolvem e lideram esses projectos. É pela 

                                                 
30 Remetendo para os exemplos referidos em várias das suas obras sobre a Índia, Dumont (p. 251) lembra 
que aí “as distinções são numerosas, fluidas, flexíveis, [...] são também diversamente acentuadas segundo 
as situações, ora surgindo em primeiro plano, ora esbatendo-se”. ). Já na China, como Marcel GRANET 
(1980) pôs em evidência, a etiqueta é complicada devido a uma série de inversões na hierarquia (ver 
GRANET, 1980, pp. 101, 231-248, 323-327, 334-339 e 456). Segundo Dumont, diferencia-se assim cada 
situação de todas as outras e alonga-se a projecção do valor sobre o não valor, unindo na diferença (p. 
230). Cf. DUMONT, 1992, pp. 250-254 e p. 264 n.1, sobre Marshal Sahlins e a série de trocas 
alternadamente desequilibradas mas que permitem manter a continuidade da relação – conclusão a que 
também aqui se chegou na análise do Ensaio sobre a Dádiva). 
31 Dumont, reconhece o contributo de Lovejoy, em The Great Chain of Being, para tornar evidente como 
as diferenças são reconhecidas e ao mesmo tempo “subordinadas à unidade e nela englobadas”. 
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sua disponibilidade para esses projectos que as pessoas com discapacidades mais graves 
aí encontram o seu lugar e podem diferenciar-se e realizar-se concorrencialmente. 

 
No entender de Dumont, é por rejeitar esta segmentação (cf. p. 254), a 

hierarquização de valores e a distinção de níveis hierárquicos em que as situações 
dariam lugar a inversões desses valores (idem, p. 236), que a modernidade constitui os 
indivíduos como fontes de valor e como iguais, ao pôr cada um em relação directa com 
o universal, e, portanto, com a divindade e com cada um dos seres e objectos que são o 
produto da sua criação. A realidade humana ficaria assim constituída, num dos 
extremos, só por homens individuais, e no outro pela espécie humana ou, quando muito, 
por uma «sociedade» que também pode ser designada pelo «género humano» 32. Entre 
esses dois extremos em tensão, foi-se cavando o abismo das sociedades e culturas em 
vias de desagregação, que tende para o vazio das relações sociais e das instituições e a 
degradação das relações de tipo comunitário (33). 

Por comparação com a ideologia das sociedades hierárquicas, a ideologia 
moderna surge como individualista. Mas Dumont sublinha que o individualismo que 
caracteriza as sociedades resultantes do processo de modernização europeu e norte-
americano não é “um traço isolado, por muito importante que seja”, mas sim uma 
“configuração” em que atributos dos indivíduos, como a igualdade, a liberdade de 
consciência e a propriedade privada de bens, estão implicados 34, e em que o indivíduo 
como valor está presente mesmo em conceitos que aparentemente se lhe opõem, como o 
de nação. E são ligações como estas, que Dumont entende terem na ideologia um 
carácter de necessidade (idem, p. 23), que o levam a designar por “individualismo” a 
configuração ideológica moderna. 

Porque “é necessário que as relações entre o homens sejam subordinadas [às 
relações entre os homens e as coisas] para que o sujeito individual seja autónomo e 
«igual»” (DUMONT, 1992, p 258/9), Dumont faz a sua análise passar, em Homo 
aequalis I: Genèse et epanouissement de l’ideologie économique Gallimard, 1977 
(From Mandeville to Marx...) pelo estudo das relações entre a categoria económica e os 

                                                 
32 Não obstante toda uma linha de pensadores insistir, desde Rousseau a Durkheim e Mauss, passando por 
Hegel e Marx, em que os homens só são homens pela sua pertença a uma sociedade global determinada, 
concreta, a antropologia, que, como diz Dumont (1992, p. 206), “para ir do indivíduo à espécie aceita 
passar pela sociedade”, bem como várias correntes da sociologia, desde Parsons a Bourdieu, passando por 
Sartre, por Berger e Luckmann, e mesmo por G.H. Mead, procuraram a articulação entre a personalidade, 
a cultura e a estrutura social; Cf. DUBAR (1997) e Couturier (2002), sobre Bourdieu e sobre mediações, 
tb Habermas e MC GEE (1984) sobre phronesis como análise crítica da tradição e “racionalização” da 
cultura. Rousseau (cf. DUMONT, 1992, p. 205) chamava a atenção de Diderot para o facto de a 
“sociedade do género humano» ser uma abstracção ideal, mas, tal como Marx (no seguimento da ideia 
feuerbachiana de «ente-espécie») e Durkheim, concebe-a como uma meta da acção social. 
  Convém esclarecer que, para Dumont, o universalismo-individualismo está na base da antropologia, mas 
é com o reconhecimento do Indivíduo como “facto ideológico” que “verdadeiramente começa a 
descoberta sociológica -- ou comparativa – das sociedades modernas” (p. 214; cf. tb. pp. 204-206).  
33 Cf. Weber sobre o desencantamento, Habermas, sobre o declínio do mundo da vida, Dubet sobre o 
declínio das instituições e da própria ideia de sociedade, TOURAINE (1997) sobre o sujeito apanhado 
entre a comunidade e o mercado. 
34 Cf. pp. 21 e 22; mas também pp. 235, 254. Pode ver-se também DUMONT, 1992, p. 258/9, onde, a 
propósito da liberdade de consciência, Dumont escreve algo de semelhante a uma das ideias em que, 
como se verá no Subcapítulo 3.7, Dubet assenta a sua crítica ao programa institucional e a explicação do 
declínio deste em resultado das contradições da modernidade: “o indivíduo como valor (social) exige que 
a sociedade delegue nele uma parte da sua capacidade de fixar os valores. [...] A ausência de prescrição 
que torna a escolha possível é portanto de facto governada por uma prescrição mais alta”. Sobre isto 
veremos também o papel que Durkheim atribui ao conceito e à universalidade como fundamento da moral 
nas sociedades que dependem do que designa por solidariedade orgânica. 
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outros elementos da configuração moderna/individualista, nomeadamente: a moralidade 
e a política (cf. tb. 257). Analisa como se diferencia a categoria económica e qual o 
papel que esta desempenha na configuração, concluindo que “a visão económica é 
expressão acabada do individualismo” (p. 23). 

 
 

Seguindo mais detalhadamente a investigação de Dumont sobre o indivíduo humano 
como portador de valor, que este autor retoma segundo um eixo cronológico 
aproximadamente onde Mauss a deixa na conferência sobre a categoria de persona ou 
de Moi, pode ver-se (nas próximas secções deste subcapítulo e nos subcapítulos 
seguintes), como a génese da noção de indivíduo e da ideologia moderna é relacionada 
por Dumont com:  

a) a evolução do cristianismo, desde a procura da salvação fora do mundo a uma 
cada vez maior implicação da igreja católica/romana no mundo – Neste ponto, a 
análise de Dumont será contrastada (i) com a análise de Foucault sobre o 
cuidado e o trabalho sobre si desenvolvido por estóicos e cristãos, que levaram a 
modificações no modo de os indivíduos se constituírem como sujeito moral, (ii ) 
com o contributo que Jack Goody dá em A Lógica da Escrita e a Organização 
da Sociedade para o esclarecimento dos processos de individualização, e ainda  
(iii ) com o que Dumezil escreveu sobre a relação entre a ideologia indo-europeia 
das três funções e a doutrina medieval das três ordens, e sobre a realeza sacral 
(Estes aspectos serão tratados nas secções 2.1.1 e 2.1.2 deste subcapítulo);  

b) a emancipação do político como categoria e à formação do Estado moderno a 
partir do século XIII – A conjugar com o estudo de Robert Castel sobre o 
trabalho e a questão social desde o século XIV ao XVIII e com a análise da 
filosofia política de Hobbes e Rousseau (A análise desta questão é feita nesta 
tese na Secção 2.1.3 e no Subcapítulo 2.3); 

c) vários aspectos da doutrina calvinista, nomeadamente a predestinação – A 
conjugar, no Subcapítulo 2.2, com o estudo de Weber sobre a ética protestante, 
embora Dumont faça notar (35) que a sua investigação se colocou 
voluntariamente fora do paradigma weberiano 36; 

d) a emancipação da categoria do económico, a partir do século XVII -- a conjugar 
com a análise de textos de David Hume e de Adam Smith (que é feita aqui no 
Subcapítulo 2.3), e com a análise de algumas teses de Hegel e de Marx (que 
será feita aqui, nos subcapítulos 2.4 e 2.5, a partir de uma análise dessas teses 
por Habermas) – Parte-se também aqui dos ensaios de Dumont que, no Capítulo 
3 de Homo aequalis I, analisa a filosofia política de Hobbes e de Rousseau e a 
retomada da questão da universitas depois da revolução, com Saint-Simon, 
Comte e Durkheim (A análise de algumas teses de A Divisão do Trabalho Social 
é iniciada na Secção 2.1.3, sendo continuada no Subcapítulo 2.5 37. 

                                                 
35 Ver DUMONT, 1992, p. 24. 
36 Mas, na p. 34, diz partilhar a abordagem a partir da religião, mais do que a partir da filosofia (o que 
levaria a dar mais atenção às sociedades gregas do Sec. V a.C.), porque a religião age sobre toda a 
sociedade e está em relação imediata com a acção. 
37 Dumont (1992, p. 27) pretende dissociar de Durkheim as suas críticas aos “sucedâneos modernos da 
religião”, mas a meu ver de modo muito pouco convincente. O ponto em que Dumont converge com 
Durkheim é na conclusão de que “o individualismo é o valor supremo das sociedades modernas” e 
simultaneamente “se encontra perpetuamente e irremediavelmente assombrado pelo seu contrário”. Para 
Durkheim e Mauss é uma questão de sábio doseamento (como, de certo modo para Dumont – p. 211). 
Para Dumont (como para Touraine ou Dubet), não obstante o irreversível “desencantamento”, é uma 
contradição irresolúvel e uma real ameaça, que só os indivíduos/sujeitos podem manter sob controlo – e 
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2.1.1 Preservar-se no mundo ou fora-do-mundo? 
 
O Indivíduo-fora-do-mundo 
 
Para caracterizar a problemática inicial que, segundo ele, leva à valorização do 
indivíduo como ser moral, Dumont recorre ao método comparativo assumindo a 
perspectiva que é dada pelo modo como o problema se coloca numa sociedade 
hierárquica ou holista como a indiana. Por um lado, “esta sociedade impõe a cada um 
uma interdependência estrita que substitui ao indivíduo tal como o conhecemos uma 
série de relações obrigatórias” (DUMONT, 1992, p. 35), mas por outro, desde o 
bramanismo, e sobretudo desde o budismo 38, existe o reconhecimento social da “figura 
do renunciante” 39. Para Dumont, com a figura religiosa do renunciante, constitui-se na 
Índia o indivíduo como ser moral, mas este é um «indivíduo-fora-do-mundo», podendo 
concluir-se que “se o indivíduo aparecer numa sociedade de tipo tradicional holista, será 
em oposição à sociedade, e como uma espécie de suplemento relativamente a ela” 
(idem, p. 36). Ora, segundo este autor, este tipo sociológico do «indivíduo-fora-do-
mundo» está presente no início da era cristã (40) e é assumido pelos cristãos em 
consequência dos ensinamentos de Jesus de Nazaré segundo os quais “o homem é um 
indivíduo-em-relação-com-Deus” (Troeltsche, citado por DUMONT, 1992, p. 36, que 
nele se baseia na análise da «institucionalização da cristandade primitiva»). 
Ensinamentos que iriam ao encontro de doutrinas epicuristas, cínicas e estóicas.   

Passando ao lado de muitas análises da importância da afirmação individual pela 
acção política nas cidades-estado da Grécia Clássica, DUMONT (1992, p. 38) refere a 
possibilidade de essas correntes filosóficas helénicas terem sido influenciadas pelo “tipo 
indiano do renunciante”, mas não considerando suficientes os dados de que dispunha. 
Ora, é muito provável que tenha havido influências mais ou menos directas, sobretudo 
depois das expedições militares de Alexandre, como Amin Malouf sugere em Os 
Jardins da Sabedoria. E as influências podem mesmo remontar a um período muito 
anterior, como mostram os estudos históricos e mitológicos de Dumezil, publicados 
desde os anos 50, mas com desenvolvimentos na década de 80. Para além da 
importância da ideologia das três funções em todo o arco de sociedades de origem indo-
europeia, desde os celtas à Índia bramânica, este autor põe em evidência a existência de 

                                                                                                                                               
têm que o fazer para não desaparecerem com a dissolução gradual da sociedade (Pode ver-se nas secções 
3.8 e 3.9 a insistência de Dubet na necessidade de o sujeito unificar na sua experiência as três lógicas de 
acção nas profissões relacionais ou de trabalho sobre outrem). Ver-se-á como aquela contradição é bem 
patente na doutrina e na moral protestante de inspiração calvinista e evangélica/adventista). É também por 
isso que o regime demoliberal oligocrático americano não é um risco menor do que outros mais 
frequentemente classificados como totalitários. 
38 Pode ver-se, sobre esta questão, MAUSS (1985/1924), em Essai sur le don, ou DUMEZIL (1983) sobre 
o encontro da cortesã e Buda. 
39 Dumont fala mesmo de uma “instituição da renúncia ao mundo que permite a procura da plena 
independência através de uma «disciplina de libertação» e da “distanciação do mundo social” 
(DUMONT, 1992, p. 35/36): “O homem que procura a verdade última abandona a vida social e as suas 
imposições para se consagrar ao seu progresso e ao seu destino próprios. Quando olha o mundo que 
deixou para trás, vê-o à distância, como algo sem realidade, e a descoberta de si confunde-se para ele, não 
com a salvação no sentido cristão, mas com a libertação dos entraves da vida tal como ela é vivida neste 
mundo.” (idem, p. 35). A relação com o mundo só é mantida na medida em que depende dele para a sua 
subsistência física, e assume funções de instrução dos homens que continuam plenamente ligados ao 
mundo social, aos quais é exigido um respeito relativamente mitigado dos princípios éticos (que já aqui 
foram referidos no contexto da análise de Mauss sobre o bramanismo). 
Ver também Dumezil sobre a evolução da função sacerdotal. 
40 Sobretudo a partir do Sec. III. Ver. tb. Foucault (também em cursos no início dos anos 80) sobre os 
estóicos e as primeiras comunidades cristãs em Cuidado de Si e em Comunicação e Linguagens 19, p. 36. 
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um grupo social especializado na função sacerdotal, entre os celtas, os persas e na Índia 
dos brâmanes, com uma comum matriz ideológica. E refere a existência de tais grupos 
sociais entre vários povos do Cáucaso, ou sinais da sua existência na mitologia destes 
povos. Citando a História do Pensamento Político de Sabino, Dumont considera que 
aquelas três escolas filosóficas helénicas são “outras tantas diferentes variedades de 
«renúncia»” e que, sendo o valor máximo a sabedoria, “quem quiser tornar-se sábio terá 
que começar por renunciar ao mundo”. Dumont lembra que “um traço crítico percorre 
todo o período sob diferentes formas; trata-se de uma dicotomia radical entre a 
sabedoria e o mundo, entre o sábio e os homens não esclarecidos que continuam a ser 
presas da vida mundana. Diógenes opõe o sábio e os loucos; Crísipo afirma que a alma 
do sábio sobrevive por mais tempo após a morte do que a dos mortais comuns, [...] 
segundo Zenão só o sábio sabe o que é bom”.  E, um pouco mais à frente, acrescenta 
que para Zenão de Citium, o fundador da escola estóica (Stoa), “o Bem é aquilo que 
torna o homem independente de todas as circunstâncias exteriores; só o bem é interior 
ao homem” (DUMONT, 1992 p. 43). 

Na medida (relativamente pequena – cf. pp. 34 e 38) em que reconhece o 
contributo da filosofia da Grécia antiga para a emergência do indivíduo como valor, 
Dumont vê aí o efeito do exercício continuado da indagação racional, pois que “a razão, 
se em princípio é universal, trabalha na prática através da pessoa particular que a 
exerce”.  Bastaria a importância dos diálogos na literatura filosófica grega para pôr em 
causa uma tal consideração, mas a força da ideologia individualista que Dumont procura 
analisar é tal que ele nem questiona um pressuposto como aquele -- Não obstante o 
próprio Dumont fazer referência, neste parágrafo, ao facto de Sócrates, Platão e 
Aristóteles reconhecerem que o homem é essencialmente um ser social 41. 

 
O autor de Ensaios sobre o Individualismo entende que o facto de muitos 

estóicos conciliarem com máximas de “adaptação ao mundo” seria devido aos lugares 
que muitos deles ocupavam na administração, e mesmo nas mais altas posições do 
poder imperial. O que, numa perspectiva hierárquica com distinção de níveis, é 
explicado por Dumont como uma adaptação secundária, subordinada ao valor da 
distância ao mundo. Tal como na Índia bramânica, “a adaptação ao mundo é obtida 
através da relativização dos valores” (DUMONT, 1992, p. 37): assim “as acções 
mundanas, mesmo da parte do sábio, não podem ser boas mas apenas preferíveis a 
outras” (idem).  Segundo Dumont, isto teria contribuído para que os filósofos modernos 
não tenham tido em conta a “ancoragem extra-mundana” do estoicismo (idem, p. 37).  

Outros autores vêem nas transformações sociais resultantes da dureza da vida 
política das cidades-estado (que frequentemente levava à condenação ao exílio e a 
desenvolvimentos tirânicos) e, depois, na complexificação e na decadência das 
administrações imperiais, o contexto em que a afirmação dos indivíduos na acção 
política foi sendo substituído por orientações definidas pelas filosofias epicurista, cínica 
e estóica. 

Michel Foucault faz, também no início dos anos 80, uma análise mais detalhada 
de alguns aspectos da filosofia e das práticas sociais com que os estóicos e alguns 
membros da aristocracia romana procuravam aperfeiçoar a velha “arte de viver” – 
techne tou biou – desde há muito cultivada pelos gregos. Contrasta-se aqui a análise de 
Dumont com a análise que Foucault faz de algumas práticas do “cuidado de si” que 
foram sendo desenvolvidas entre os gregos e os romanos da Antiguidade. E, em 

                                                 
41 Nos subcapítulos 2.6 e 4.4 voltar-se-á à questão da natureza ou da sede individual do raciocínio e da 
reflexão – para além da questão de uma natureza inconsciente colectiva ligada à elaboração mitológica 
(Cf. Levi-Strauss, ou Godelier) que não será aqui discutida detalhadamente. 
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seguida, mostra-se como Jack Goody, estudando a influência da escrita em aspectos da 
vida social que vão da religião à actividade económica, encontra outras explicações para 
o ascetismo e a individualização que também não passam pela ideia de hierarquia de 
valores identificada por Dumont. 

Entre os gregos, tal como entre outros povos indo-europeus, não há sinais claros 
de alguma vez (naquela época) ter havido uma crença na reincarnação de antepassados, 
mas a identidade pessoal não era menos definida pela ascendência, e a alma teria um 
carácter sagrado muito semelhante ao que Durkheim e Mauss definiram para outros 
povos: ela representaria igualmente algo da força espiritual do grupo que incarnando ou, 
simplesmente, estando presente num indivíduo, lhe dava a força e outras faculdades da 
humanidade (com destaque para a razão 42) e o singularizava 43. FOUCAULT (1994b, p. 
102) transcreve das Cartas a Lucílio, a seguinte reflexão de Séneca: “Procuremos 
qualquer coisa que não se deteriore de dia para dia e que nada possa impedir. Qual é 
essa coisa? É a alma, ou seja, uma alma íntegra boa e grande. Não poderia ser nomeada 
de outro modo senão dizendo que é um deus que se tornou hóspede de um corpo mortal. 
Essa alma pode cair no corpo de um cavaleiro romano como no corpo de um libertado, 
de um escravo”. Como tal, a “reunião consigo próprio” não passava pela “possessão 
bem sucedida” num exercício ritual, mas por uma participação na vida social, em que o 
indivíduo actualizava o seu lugar na sociedade, obviamente fazendo jus aos seus 
antepassados, e simultaneamente, salvaguardando e valorizando a sua alma na acção; ou 
seja, realizando o equilíbrio entre o desenvolvimento da sua singularidade e os deveres 
para com a cidade (cuja vida política se caracterizava pelo competição), e procurando, 
no contexto de uma vida política caracterizada pela competição, o reconhecimento da 
sua participação singular 44. Pode pensar-se que a vida política da cidade-estado tivesse 
na sociedade grega um papel semelhante ao que Mauss e Durkheim reconheceram no 
ritual religioso dos povos australianos ou em rituais como o kula ou o potlatch. 
 

 
Foucault sobre o cuidado de si 
 
A cura sui, a epimeleia heautou, é uma injunção que, segundo FOUCAULT (1994b, pp. 
54-55), se pode encontrar em muitas doutrinas filosóficas e que é um tema muito antigo 
entre os gregos, tendo dado lugar a uma cultura de si no contexto da “arte de viver” 
(techne tou biou ) 45, que nos primeiros séculos do império romano atingiu o apogeu em 
algumas escolas filosóficas e entre uma parte da aristocracia romana que as seguia. 
Visava essencialmente a “união consigo próprio” 46 (idem, p. 58) e a liberdade do 

                                                 
42 Ver a referência de GRIM (2000) à representação social de uma associação da deficiência intelectual ao 
coxear e ao pé boto, e a singularidade do destino que se manifesta tragicamente, na história de vida de 
Édipo. 
43 No entender de FOUCAULT (1994b, p. 111), “aquilo que se é” é, pelo menos para os estóicos, um 
princípio que é singular na sua manifestação em cada um, mas universal na forma que reveste em todos, e 
que é colectivo também pelo laço de comunidade que estabelece entre os indivíduos; tal é [...] a razão 
humana como princípio divino presente em nós” (Cf. tb. pp. 56 e 58). 
44 A Apologia de Sócrates mostra bem a dificuldade desta operação. 
45 É sintetizando estas duas noções que Foucault forja o termo “tecnologias do eu” com que põe em 
evidência o trabalho sobre si e os diferentes modos de constituição da subjectividade. Cf. FOUCAULT, 
1990, pp. 206, 207, 210 (em resultado da prática estóica do auto-exame “o sujeito constitui o ponto de 
intersecção entre um conjunto de recordações que têm de ser trazidas até ao presente [ e que são 
fundamentalmente ‘uma colecção de regras de conduta que aprendeu’] e actos que há que regular”). 
46 Pode ver-se FOUCAULT, 1994b, pp. 57-58 e p. 79. Na p. 57, Foucault transcreve várias expressões de 
Séneca que convergem para esta ideia: “ad se properare”. Cf. tb. MARCO AURÉLIO III, 14, mas tb. Sócrates 
sobre a alma, e a questão da razão como faculdade humana. 
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indivíduo perante o mundo 47, evitando a perturbação da alma pelos acontecimentos 
mundanos 48; para não se distrair, ou ligar-se ao que não depende de si e assegurar o 
reencontro com a própria alma 49.  

Para alcançar estes objectivos, foi desenvolvida uma série de práticas que, 
embora visassem o individuo (práticas sobre si 50), eram no entanto práticas sociais 51, 
implicando o aprofundamento de relações interindividuais 52, o aconselhamento em 
conversas e correspondência regular, e que encontravam mesmo a sua melhor realização 
no contexto de instituições como a “direcção de consciência” e escolas ou congregações 
religiosas monacais 53. Entre essas práticas, FOUCAULT (1984b, pp. 70, 71, 76 e 82) 
destaca as que visavam o conhecimento de si e a avaliação das suas capacidades físicas 
e mentais e que passavam por diversas modalidades de exame e por exercícios 
codificados que podiam assumir o carácter de provações 54.  
  Embora no quadro de um desenvolvimento teórico em que visava a crítica da filosofia 
do sujeito (entendida como “uma filosofia que vê no sujeito de sentido a fundação de 
todo o conhecimento e o princípio de toda a significação”, mas que não teria sido capaz 
de “fundar uma filosofia do conhecimento, especialmente do conhecimento científico”, 
nem, “paradoxalmente”, de “ter em conta os mecanismos formativos de significação” 
FOUCAULT , 1990, p. 204 – como a semiologia estruturalista, no cruzamento da 

                                                                                                                                               
  Sobre a “verdade do que se é”, no sentido “do que se é capaz de fazer”, cf. FOUCAULT, 1994b, p. 82; e 
no sentido de que “aquilo que se é” constitui o valor supremo, “aquilo com que é necessário ocuparmo-
nos enquanto finalidade última, ver p. 111 (e referência a Marco Aurélio). 
  Nas pp. 58 e 79, pode ver-se como a “conversão a si” era entendida como a não perturbação da alma e o 
trabalho da razão que permite um desdobramento em que cada um “usufrui de si como umas coisa que se 
tem” (idem, p. 79), potestas sui, algo que só depende de si mesmo, que é sui juris (para usar as fórmulas 
de Séneca reportadas por Foucault); constituía-se assim uma “ética de domínio de si” em que havia um 
laço estreito entre a superioridade que se exerce sobre si próprio e a que se exerce no âmbito da casa, 
condições para prevalecer numa vida política agonística – cf. pp. 71, 79, 81/2 , 111(na p. 111 são 
resumidas as mudanças nessa ética) 
47 Cf. FOUCAULT (1994b, pp. 59 e 109). 
48 Com a tranquilidade da alma era também a faculdade de raciocínio que se pretendia salvaguardar e 
aperfeiçoar: raciocínio que se pode tomar como objecto de estudo, permitindo ao homem fazer uso de si 
próprio e das suas faculdades – cf. FOUCAULT, 1984, p. 51; e pp. 56--59, sobre a relação do raciocínio 
com a alma, e desta com o corpo. 
49 Cf. pp. 57, 63- MARCO AURÉLIO IV- 3, 69, 72, 77, 82, 97, 100, 102, 104109/110 (v. tb. nota 2) (cf 
questão da hierarquia em Dumont entre os valores mundanos e os espirituais). 
50 cf. tb. L. Séve in G. PINEAU e MICHELE (1983) e PINEAU (1988). 
51 Cf. FOUCAULT, 1994b, p. 63; na p. 62, este autor refere que o termo epimeleia designa um conjunto 
de ocupações, que são simultaneamente um conjunto de obrigações que podem ser relacionados com as 
“obrigações” que Mauss considera no âmbito do regime social de prestações totais de culturas bem 
diferentes: desde os deveres para com os deuses e os mortos, aos cuidados a prestar a um doente ou a um 
ferido, passando pelas actividades do dono da casa ou os deveres do príncipe para com os seus súbditos.  
52 Cf. FOUCAULT, 1994b, pp. 52, 55, 64-66. 
53 Práticas de autoformação (cf. MOURÃO, 1990, p. 44) procuradas não só por jovens mas também por 
adultos. Ver, de Séneca, as Cartas a Lucílio, procurador imperial na Sicília – F. p. 61; Veja-se tb. em 
FOUCAULT, 1994b, p. 59, a atitude de Plínio em relação ao filósofo a quem pede orientação. Sobre as 
práticas que se desenvolviam nas escolas filosóficas, cf. FOUCAULT, 1990, p. 208. E sobre a forma que 
estas práticas viriam a assumir nas comunidades monásticas cristãs, ver FOUCAULT, 1990, pp. 217 e ss.: 
Foucault entende que a confissão aí praticada nos primeiros séculos do cristianismo, sobretudo no oriente, 
tem muitas semelhanças com a das escolas filosóficas helenísticas e lembra que “a vida monástica se 
apresenta a si própria como a verdadeira forma de vida filosófica” e “os mosteiros se definiam como as 
verdadeiras escolas de filosofia”.  
54 Pode ver-se o que FOUCAULT (1994b, p. 72) escreveu sobre a preparação para as privações (tb. p. 
110). Depois de fazer notar (p. 71): “A finalidade dessas provas não é sobretudo praticar a renúncia pela 
renúncia; é tornar os que as praticam capazes de dispensar o supérfluo, constituindo sobre si uma 
soberania que não depende de modo nenhum da sua presença ou ausência.” 
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linguística e da antropologia, poderia fazer) –), Foucault desenvolveu, sob a designação 
de “genealogia do sujeito” e, mais especificamente, da “genealogia do eu moderno” 
(FOUCAULT, 1990, p. 213), estudos que tiveram um objecto em parte coincidente com 
o de Dumont: a constituição, ou modificação, do sujeito através da história, até à 
moderna concepção do eu. Mas os estudos de Foucault, embora dando atenção aos 
aspectos discursivos, davam maior atenção a práticas sociais, ou melhor à articulação de 
certas técnicas e de certos tipos de discurso acerca do sujeito (FOUCAULT, 1990, p. 
206) 55. Ele não se interessava nem por práticas sociais nem por ideologias no sentido 
em que estas podem ser concebidas separadamente ou mesmo em oposição. Para ele os 
discursos emergem de certas práticas e desenvolvem-se de modo a constituir, 
conjuntamente com as práticas, regimes/sistemas de verdade: “Conhecer-se a si mesmo 
e dizer a verdade acerca de si mesmo exige tecnologias, práticas discursivas 
institucionais e sociais típicas” (MOURÃO, 1990, p. 36). Num curso em Lovaina, em 
1980, mostra como a sua investigação constitui como objectos “actos de subjectividade, 
as relações do sujeito consigo mesmo, não apenas como conhecimento de si, mas como 
exercício sobre si, transformação, trabalho, relações entre a verdade e aquilo que se 
chama a espiritualidade ou a ascese” (Cf. MOURÃO, 1990, p. 44). 
   
 
Ascetismo estóico e “Tecnologias do eu” 

 
Segundo FOUCAULT (1994b, p. 62 56), o exame de consciência e o auto-exame já 
eram praticados pelos pitagóricos com uma regularidade diária, pela manhã e à noite; 
assim como o “retiro”, em que era examinada a totalidade da vida 57. Mas os estóicos 
visavam, no auto-exame diário, a rememoração das verdades e a reactivação dos 
princípios gerais (os fins legítimos e as regras de conduta que permitem realizá-los 
através da escolha dos meios adequados 58). O exame e a provação estóicos, mais do 

                                                 
55 Dumont afirma conduzir a sua investigação sobre o sujeito focando-se nas ideologias e procurando as 
repercussões destas nas formas de os homens viverem e se relacionarem, mas não faz (em Ensaios sobre 
o Individualismo) um estudo tão detalhado quanto Foucault, que tem como objecto as práticas sociais, que 
designa por “técnicas”, e que eram desenvolvidas em contextos institucionais. No que se refere ao objecto 
de estudo, ou ao modo de o tratar, e à teorização de práticas sociais de veredicção, é possível encontrar 
uma maior semelhança com os estudos (etnográficos) que Clifford Geertz realizou entre vários povos de 
religião muçulmana e indu, desde Marrocos ao Bali e que teorizou no ensaio que intitulou Saber Local, 
publicado igualmente no início dos anos 80.  
Pode confrontar-se também com Jack Goody em A Lógica da Escrita (GOODY, 1987, pp. 149-190). 
56 Ver as referências bibliográficas em pp. 51 e 54 
57 Cf com práticas puritanas, protestantes, jesuíticas do movimento consillista de Monsenhor Escrivá de 
Balaguer já no século XX. 
58 Cf. FOUCAULT, 1994b, pp. 63, 74, 75 e 77; 1980, p. 209-211), através da filtragem permanente de 
representações. “Se converter-se a si é desviar as preocupações do exterior, dos cuidados de ambição, do 
receio diante do futuro, é então possível a quem o faz voltar-se para o próprio passado, recompilá-lo, 
desenrolá-lo à vontade diante dos próprios olhos e ter com ele uma relação que nada poderá perturbar: ‘é 
a única parte da nossa vida que é sagrada e inviolável, que escapou a todos os acasos humanos, que se 
subtraiu ao império da fortuna, que a pobreza não pode subverter, nem o receio, nem a incursão das 
doenças; não pode ser perturbada nem arrebatada; a sua posse é perpétua e serena’.” (FOUCAULT , 
1994b, p. 79, citando Séneca)  
Cf. tb. as Confissões de AGOSTINHO de Hipona, sobretudo a sua teorização no Livro X. 
Poderia ver-se nas práticas estóicas de auto-exame e de confissão para o aconselhamento o início de 
processos de construção da identidade narrativa (mas nesse aspecto, ela já estaria presente entre os 
pitagóricos). E a que MOURÃO (1990, p. 44) vê na análise que Foucault faz da conversão cristã e das 
práticas de manifestação/encenação e de verbalização que lhe estavam associadas nos primeiros tempos 
do cristianismo, referindo Ricoeur e Certau a propósito do recalcamento que é inerente à periodização e à 
reelaboração da narrativa da vida passada que a conversão implica como narrativa de um novo começo ou 
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que avaliar aquilo de que se é capaz, devia assumir a forma de uma “filtragem 
permanente de representações” (p. 76) em que estas são submetidas a um trabalho de 
distinção, de prova, evitando aceitar a primeira que surge. Na expressão que Foucault 
transcreve de Epicteto, face a cada representação há que pôr a questão: “Tens da 
natureza a marca que deve possuir cada representação?” (p. 77): distinguindo em 
primeiro lugar o que depende e o que não depende de nós, para que este nos não 
perturbe pela aversão ou a repulsa, nem a ele nos liguemos pelo desejo, ou sequer pela 
propensão: é essencial “assegurar em permanência que não ficaremos ligados àquilo que 
não depende do nosso domínio” (p. 77 59). Foucault faz notar que, ao contrário do que 
será feito pelos primeiros cristãos, esta vigilância estóica sobre as representações “não 
procede a uma interrogação sobre a origem profunda da ideia que surge [e que, para os 

                                                                                                                                               
na exposição de si enquanto pecador (hexomologesis) encenada como drama na penitentia das primeiras 
comunidades cristãs. Sobre isto é igualmente esclarecedora a descrição que fazem BERGER E 
LUCKMANN (1963/76) dos processos típicos de conversão. V. tb. Giddens em Modernidade e 
Identidade Pessoal) Mas FOUCAULT (1990, p. 212) aponta noutra direcção: “A confissão [de Sereno, 
cujo pedido de aconselhamento a Séneca está incluído em De tranquilitate animi] não está orientada no 
sentido da individualização [...] ou para a descoberta de características pessoais. A confissão está 
orientada para a constituição do eu, o qual deveria ser, ao mesmo tempo e sem qualquer descontinuidade, 
sujeito de conhecimento e sujeito de vontade” (itálicos introduzidos na transcrição). Foucault vê, no tipo 
de aconselhamento de Séneca, a necessidade de acrescentar ao conhecimento das regras estóicas de 
conduta uma “força capaz de transformar o puro conhecimento e a simples consciência num autêntico 
modo de vida”, e, para isso, Séneca tem que explicar ao jovem Sereno “em que medida a verdade é 
verdadeira” e, portanto, uma “força vitoriosa e incoercível”: “a verdade não é definida pela sua 
correspondência à realidade, mas por uma força inerente aos princípios e que tem que ser desenvolvida no 
discurso”. Para Foucault, “conhecer-se a si mesmo e dizer a verdade acerca de si mesmo exigem 
tecnologias, práticas discursivas institucionais e sociais típicas” (MOURÃO, 1990, p. 36 – pode ver-se tb. p. 
37, as tecnologias do eu como um acrescento que Foucault faz à sistematização das técnicas por 
Habermas) Isto pode ser relacionado com a análise que Clifford Geertz faz em Saber Local dos 
procedimentos judiciais para chegar a um veredicto visando a harmonização dos acontecimentos 
(problemáticos) submetidos a juízo com os princípios que ordenam a sociedade, ou melhor a verificação 
do acordo dos testemunhos com esses princípios e a sua reorganização de modo a produzir uma narrativa 
(a verdade) que seja compatível com esses princípios e portanto credível. 
59 FOUCAULT (1994b, p. 109-110) refere, como exemplos, acções como discutir demasiado vivamente 
com ignorantes que de qualquer modo não seria possível convencer, ou criticar de forma vexante um 
amigo que se gostaria de fazer progredir, em relação às quais Séneca reflecte sobre a adequação dos 
meios e das circunstâncias em que se pode fazer o bem (Cf. p. 75). Considera que a descrição desse 
exame por Séneca (em De ira, III, 36) se assemelha com a presença perante um juiz, mas, mais ainda, 
com a acção de um inspector que procede a um controlo administrativo ou de um dono de casa a verificar 
as suas contas; isto na medida em que nesse exame se faz o balanço de progresso da alma para o 
aperfeiçoamento e a salvação, nomeadamente no combate aos vícios e no esforço de correcção (idem, pp. 
74-75) (cf. AGOSTINHO de HIPPONA). E sublinha igualmente que se trata de um “exercício 
permanente” (idem, p. 60), de “tomar em relação a si próprio uma atitude constante” (idem, p. 76).  
  É de assinalar, desde já, a semelhança destes processos e objectivos com os de Agostinho de Hippona -- 
o que não surpreende dada a origem cultural deste -- mas também a semelhança com o metodismo 
puritano dos séculos XVII e XVIII e com o puritanismo e os processos com que a igreja católica 
respondeu, sobretudo através dos jesuítas. Uma diferença significativa dos estóicos em relação aos 
puritanos (sobretudo aos católicos) estaria em que aqueles não visam uma sentença de culpabilidade a que 
corresponderia uma autopunição, mas sim “o apetrechamento racional que assegura uma conduta sábia” 
(idem, 75/76). Cf. referência a Plínio, em Foucault (idem, pp. 59/60), com a direcção de consciência entre 
os primeiros cristãos, tal como a caracterizam Foucault e Mourão. Contudo, Foucault faz notar que, 
embora não haja nos primeiros séculos do Império um aumento de proibições, nem tenham sido 
organizados “sistemas de proibição mais autoritários e ferozes”, a questão da lei começa a fazer inflectir o 
tema da arte, da techne, enquanto o exercício do conhecimento de si se desenvolve em “práticas de 
ascese” orientadas pela temática do mal (Cf. FOUCAULT, 1994b, p. 82; ver tb. pp. 50 e 51 onde 
Foucault refere que a exigência de rigor moral raramente terá assumido a forma de pedidos de 
intervenção por parte do poder público, incidindo antes na intensificação da relação a si, mesmo quando 

cultivada em instituições). 



 99 

cristãos, ou é Deus ou é Satanás (cf.. Comunicação e Linguagem 9, pp.)]; não é procurar 
decifrar o sentido oculto sob a representação aparente; é aferir a relação entre si próprio 
e o que é representado, a fim de só aceitar na relação consigo aquilo que pode depender 
da escolha livre e razoável do sujeito” (FOUCAULT, 1994b, p. 77). 

 
Foucault entende de uma forma diferente de Dumont a relação que os estóicos 

procuram entre os valores espirituais e actividade no mundo (entre a vida contemplativa 
e a vida activa), entre a salvação da alma e a realização (a afirmação da identidade 
pessoal no mundo). Para Foucault, na Antiguidade Greco-romana, a salvação da alma 
faz-se pelo exercício da razão no mundo, tanto quanto no trabalho sobre si próprio na 
contemplação da alma. A participação no mundo resulta do valor de cumprir os deveres 
em relação à humanidade” (FOUCAULT, 1994b, p. 52). Embora transcreva, em O 
Cuidado de Si, uma frase de Séneca que pressupõe uma hierarquização entre os deveres 
para consigo, a sua própria alma, e os deveres para com a comunidade: “Cada um é 
artesão da sua própria moralidade; em relação aos empregos é o acaso que dispõe” 
(Séneca, Cartas a Lucílio, cit. in FOUCAULT, 1994b, p. 111), Foucault não tem 
dúvidas de que, pelo menos nas Cartas a Lucílio, aquilo “com que é necessário 
ocuparmo-nos enquanto finalidade última” é “aquilo que se é”. Mas como «aquilo que 
se é» remete para “um princípio que é singular na sua manifestação em cada um, mas 
universal na forma que reveste em todos e que é colectivo também pelo laço de 
comunidade que estabelece entre os indivíduos; tal é [...] a razão humana como 
princípio divino presente em nós” (FOUCAULT, 1994b, p. 111 60), a acção no mundo 
impõe-se, no mínimo, como uma provação pela qual se deve passar 61. Cada um devia 
“constituir-se enquanto sujeito moral [62] no conjunto das actividades sociais, cívicas e 
políticas” (idem, p. 111), mas o modo como o fazia era problemático: havia que avaliar “quais 
dessas actividades eram obrigatórias ou facultativas, naturais ou convencionais, permanentes ou 
provisórias, incondicionais ou recomendadas apenas em certas circunstâncias” (idem), e havia 
que avaliar as actividades que se podiam exercer sem fazer dano a si próprio, tanto quanto 
regular-se a si próprio de modo a fazer prevalecer a parte legitima da autoridade na actividade 
de governação dos outros, ou com os outros, nas complexas redes de comando e subordinação. 
Os termos em que muitas vezes era colocada a alternativa entre abster-se ou participar, 
mostram que “não se tratava, pura e simplesmente, de traduzir numa moral de retirada 
um declínio geral da actividade política” mas sim de “elaborar uma ética que permitisse 
constituir o próprio sujeito enquanto sujeito moral em relação a estas actividades sociais 

                                                 
60 Cf. tb. FOUCAULT, idem, pp. 56 e 58. 
61 Numa conjuntura histórica em que o exercício do poder depende da precariedade da sorte, na forma dos 
favores dos príncipes, das intrigas e conjuras dos pares e do estado de espírito das multidões (Cf. 
Foucault, 1994b, p. 83), Séneca considera necessário estar preparado para os reveses e as inquietações, e 
fixar para si, por antecipação, um limite às ambições, “sem esperar que a fortuna nos interrompa à sua 
vontade, é preciso pararmos nós próprios o avanço antes do instante fatal” (Séneca, De tranquilitate 
animi, XI, 11, cit. in FOUCAULT, 1994b, p. 110); cada um deve avaliar o momento adequado, para 
começar a libertar-se progressivamente das tarefas de modo a poder colocar-se à disposição de si próprio. 
E FOUCAULT (1994b, p. 110) refere também que Plutarco (no tratado sobre o exílio) considera libertado 
dos serviços a prestar, da obediência aos governantes, o funcionário caído em desgraça, provavelmente o 
mesmo que na juventude deste aconselhara (em Praecepta gerandae reipublicae) a “fazer política 
enquanto livre escolha”. 
62 Já vimos como, para FOUCAULT (1980, p. 212-213) “a confissão [de Sereno cujo pedido de 
aconselhamento a Séneca está incluído em De tranquilitat] não está orientada no sentido da 
individualização [...] ou para a descoberta de características pessoais” mas sim para “a constituição do eu” 
como “unidade ideal da vontade e da verdade” (idem, p. 213): um sujeito cuja força de vontade resulta da 
atitude mnemónica do indivíduo e da “qualidade de retórica do discurso do mestre” (idem, 213). (Pode 
ver-se Dumont, 1992, e Dubet, 2001, sobre a possibi lidade de escolha que é dada ao 
indivíduo assentar num nível de prescrição superior .)  
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cívicas e políticas, nas diferentes formas que podiam assumir e fosse qual fosse a 
distância que em relação a elas se adoptava” (idem, p. 112).  

Foucault (1994b, pp. 52-53 e pp. 97 e ss.), assim como DUMONT (1992, p. 38), 
discute a tese segundo a qual teria sido o declínio das cidades-estado a estar na origem 
de um retraimento sobre si por parte dos grupos sociais até aí dominantes que teriam 
ficado excluídos da vida política ou para os quais esta se teria tornado uma fonte de 
instabilidade do estatuto (com grandes rivalidades na disputa de delegações de poder, e 
em que, por arbítrio de alguém mais poderoso, a um período em que se beneficiava da 
graça do príncipe ou dos jogos de poder no senado se podia seguir o exílio e as 
confiscações). Na expressão que, aproximativamente, FOUCAULT (1994b, p. 97) 
atribui a Ferguson, as pessoas sentir-se-iam “sob a égide de poderes mundiais” que não 
podiam controlar, nem sequer influenciar. Por isso as filosofias helenísticas seriam 
filosofias de evasão 63. Mas Foucault contrapõe (pp. 98/99), por um lado, que as 
cidades-estado nunca tinham dado maior segurança em relação a riscos de exílio e 
confiscação de bens, e por outro, que o helenismo (como mais tarde com a política de 
municipalização, em alguma medida, o Império Romano) “era um ‘mundo de cidades’ 
que continuaram a ser a forma primeira de organização social mesmo depois do poder 
militar ter passado para as mãos das grandes monarquias” (FOUCAULT, 1994b, p. 98, 
citando Sandbach), sendo que “a actividade política local não foi asfixiada pela 
instauração e o reforço dessas grandes estruturas globais, prosseguindo com as suas 
regras institucionais, os seus desafios e as suas lutas” (idem, p. 98). Mas admite que se 
trata de “um espaço complexo, muito mais vasto [..] em que os centros de poder são 
múltiplos, em que as actividades, as tensões, os conflitos são numerosos e se 
desenvolvem segundo diversas dimensões e onde os equilíbrios são obtidos através de 
compromissos variados” 64, dando lugar a mudanças nas condições em que o poder era 
exercido, e implicando uma reelaboração da ética tradicional de domínio, em que o 
poder sobre si estava associado ao poder sobre os outros quer no contexto de uma vida 
política agonística quer no âmbito doméstico, poderes que passaram a ter que ser, em 
certa medida, dissociados (cf. p. 113).  

Em resultado da perda de importância das leis e das instituições de que a cidade 
se dotou, a governação dependia cada vez mais das virtudes de alguns homens, das suas 
decisões, do modo como desempenhavam a autoridade de que estavam investidos e da 
sabedoria com que realizavam equilíbrios e transacções (cf. p. 106). Sobretudo depois 
de Augusto, com o alargamento da base de recrutamento da alta administração, 
aumentou a concorrência e o poder passou a ser exercido numa rede hierarquizada em 
que se ocupavam “posições intermediárias entre um poder superior de que era 
necessário transmitir e aplicar ordens e indivíduos e grupos dos quais era necessário 
obter obediência” (p. 100 65). Constituiu-se assim uma “managerial aristocracy” para 
cujos membros a moral tomou uma forma problemática semelhante à da moderna 
deontologia profissional 66; e que se pode mesmo ligar à problemática mais geral da 
harmonia entre personalidade, cultura e estatuto/estrutura social 67, embora esta diga 

                                                 
63 Ver referência de GRANET (1934/1980) a condições semelhantes na China na mesma época, entre a 
dinastia Ming e a dinastia Han. 
64 Cf. J. Goody sobre a dupla fidelidade dos aristocratas judeus e de outras aristocracias locais. E, sobre 
isto, ver também Plutarco em FOUCAULT, 1994b, p. 105. 
65 Cf. tb. p. 104/105. 
66 Semelhante à problemática da necessidade de investimento de si na profissão. No Subcapítulo 3.9 pode 
ver-se como se vive nos nossos dias esta problemática, mas de forma alargada a vastos conjuntos 
profissionais. 
67 Tal como se pode ver, no Subcapítulo 2.6, que a discutem sociólogos como Dubar e Dubet. 
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respeito a uma camada muito mais larga de funcionários do estado e de empresas, e 
mesmo dos mais variados intervenientes na actividade económica.  

Em relação às mudanças sociais daquela época imperial 68, Foucault conclui que:  
 

Se quisermos compreender o interesse que essas elites dedicaram à ética pessoal, à 
moral no comportamento quotidiano, na vida privada e nos prazeres, não é tanto de 
decadência, de frustração e de retiro enfadado que se deve falar; é preciso, pelo 
contrário, ver aí a procura de um novo modo de reflectir a relação que convém ter com o 
seu estatuto, as suas funções, as suas actividades e obrigações. [...] As novas regras do 
jogo tornam mais difícil a definição das relações entre aquilo que se é, aquilo que se 
pode fazer e aquilo que se tem de realizar; a constituição de si próprio como sujeito ético 
das próprias acções torna-se mais problemática. (FOUCAULT, 1994b, p. 101). 69 

 
Resultariam daí dois fenómenos opostos: por um lado, 1) “a acentuação de tudo o que 
permita ao indivíduo fixar a sua identidade do ponto de vista do seu estatuto e dos 
elementos que o manifestam de modo mais visível” desde a roupa, o habitat e as 
despesas (70) à atitude corporal e a gestos de generosidade e de magnificência” (p. 102); 
e por outro, 2) “fixar o que se é numa pura relação consigo próprio” de uma forma “tão 
independente quanto possível do estatuto”. Embora essas duas tendências sejam vistas 
em oposição (o próprio Séneca o fazia 71), Foucault não entende a “conversão a si” 
como uma alternativa à actividade cívica e às responsabilidades administrativas.  
 

Não é em oposição com a vida activa que a cultura de si propõe os seus valores próprios 
e as suas práticas. Ela procura muito mais definir o princípio e uma relação a si que 
permita fixar as formas e as condições nas quais uma acção política, uma participação 
nos cargos do poder, o exercício de uma função são possíveis ou impossíveis, aceitáveis 
ou necessários. (FOUCAULT, 1994b, p. 103). 
 

E, por isso, era tão importante conhecer-se e avaliar permanentemente o estado da alma 
em função das acções desenvolvidas. O exercício da razão fazia-se, simultaneamente, na 
relação a si, no governo de si e no governo dos homens, e o sucesso em cada uma das 
áreas era condição para o sucesso na outra: “a racionalidade do governo dos outros é 
igual à racionalidade do governo de si próprio” (idem, p. 106) 72. 

É em Marco Aurélio que Foucault encontra “a formulação mais clara duma 
experiência de poder político que, por um lado, assume a forma de um ofício distinto do 
estatuto [sem se “deixar cesarizar”, isto é, sem se “deixar impregnar” pelo papel político 

                                                 
68 Algo de semelhante às necessidades de formação da administração imperial na China desde a dinastia 
Han, e no Japão quando o shogun que reunificou o país, no século XVI, transformou os samurais em 
administradores. (Cf. J. Goody em A Lógica da Escrita e a Organização da Sociedade). 
69 Ver tb. p. 111/112. 
70 Cf. Bourdieu em La distinction. 
71 Cf. FOUCAULT, 1994b, p. 102. 
72 Cf. tb. citação de Epicteto em FOUCAULT, 1994b, p. 108; e cf. Weber sobre o tema da racionalidade 
na ética protestante. Foucault sublinha que: “as formas de actividade se separam do estatuto para surgirem 
como uma função a desempenhar” mas sem que essa função seja “definida a partir das leis próprias de 
uma arte de governar os outros, como se se tratasse de uma «profissão» com as suas competências 
técnicas” (109). De uma forma que o aproxima da interpretação de Dumont que subordina os valores que 
se praticam no mundo aos valores espirituais, Foucault faz notar que para Epicteto essa função “deve 
exercer-se a partir da ‘retirada do indivíduo para si mesmo’, quer dizer, da relação que estabelece com ele 
próprio, no trabalho ético sobre si” (p. 109). (Cf. GEERTZ, 1997, sobre a evolução do exercício do poder 
real na Índia). É por isso que, num tratado de Plutarco (Praecepta gerandae reipublicae ), o que começa 
por estar em causa é a decisão de um jovem aristocrata em relação a enveredar por uma actividade 
política, que deve resultar de um acto de vontade e não como um acto ocasional ou a mera consequência 
de um estatuto; quase como uma provação estóica em que os princípios se actualizam conjugando, no 
indivíduo, conhecimento e vontade. 
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que se exerce] e, por outro, requer a prática atenta das virtudes pessoais” (idem, p. 107, 
citando Marco Aurélio, Pensamentos para Mim Próprio VI, 30 73), que são as virtudes 
que devem ser as de toda a gente, mas que se tem que elevar ao nível mais elevado se se 
quer governar 74. 
 
 
Ascetismo dos primeiros cristãos 
 
Segundo Foucault, foi nas primeiras comunidades cristãs, sobretudo nas de carácter 
monástico 75, que a subjectivação ( a constituição do sujeito moral) tomou formas que 
                                                 
73 MARCO AURÉLIO (1976) 
74 Podem ver-se, no Subcapítulo 2.2, referências de WEBER (1983, p. 75) a Cícero e Séneca a propósito 
de professio e de offícium na etimologia da palavra profissão, e à questão da deontologia profissional e de 
serviço público (nomeadamente as prescrições de Epicteto referidas por Foucault em p. 108); e CASTEL, 
(1995) sobre a e4xistência de dois tipos de funcionário do Estado. 
75 Numa fase ainda mais precoce da expansão do cristianismo, Foucault encontra a instituição da 
penitentia (tradução do termo grego metanoia, que designaria o movimento através do qual a alma se 
volta para si mesma, ou antes, se desvia daquilo que antes a prendia; movimento da alma para a luz, para 
o verdadeiro que ilumina, que lhe mostra o espectáculo das coisas invisíveis – cf. MOURÃO, 1990. p. 
40), na qual a confissão desempenha um papel secundário, mas onde os actos pelos quais o penitente se 
pune são indissociáveis dos actos pelos quais se expõe como pecador. A adesão ao cristianismo passava 
pela aprendizagem das verdades da doutrina e das regras da vida cristã, bem como por um longo período 
de ascese que conduzia à profissão de fé e ao baptismo como sinal de purificação; o baptizado que volta a 
pecar põe em causa a eficácia dos sacramentos, o poder da fé na verdade, deve ser expulso da igreja e só 
pela penitentia, que repõe a verdade (facere veritatem, como viria a dizer Agostinho de Hippona), se pode 
reintegrar (cf. tb MOURÃO, 1990, pp. 38-40). A penitência é nesta fase do cristianismo um estado relativamente 
prolongado. Durante esse longo período que pode durar todo o resto da vida (Cf. tb MOURÃO, 1990, p. 40, que 

cita o Adversus haereses de Irineu) o penitente tem severamente restringindo o seu direito de participação na 
vida religiosa (comparar com as ordens penitentes dos séculos XV e XVI, que podem ser consideradas uma sinal da subsistência 
desta instituição no cristianismo; o mesmo se pode dizer da figura do réprobo/relapso no puritanismo dos séculos XVI e XVII, mas 
aí com outras implicações, como se verá quando se analisar o ensaio de Weber sobre a Ética Protestante), A penitentia 
promove a reintegração através da pública exposição da sua condição de pecador, “do verdadeiro ser 
pecador do sujeito”, o que Tertuliano, em De Penitentia, designava por “pubicacio sui” (Cf. 
FOUCAULT, 1990, p. 216 e MOURÃO, 1990, p. 40): “provar o seu sofrimento, mostrar a sua vergonha, 
dar a ver a sua humildade e exibir a sua modéstia”, como consta de outro texto da época (Cf. 
FOUCAULT, 1990, pp. 215-216). Isto passava por práticas de abstinência e autoflagelação e por sinais 
como cobrir a cabeça com um lenço e cinzas e vestir-se andrajosamente, apelando nesse estado, com 
choros e gemidos, ao compadecimento da comunidade dos crentes (Cf. FOUCAULT, 1990, p. 215, 
citando Tertuliano (De Pudicitia, cap. III) e Jerónimo). Foucault explica esta exposição dos pecados como 
produção da verdade com base em três modelos de que os cristãos então dispunham: 1) o modelo médico, 
segundo o qual as feridas têm que ser mostradas para poderem ser curadas; 2) o modelo judicial (e a esse 
propósito, é de lembrar mais uma vez a teorização de Geertz em Saber Local sobre o veredicto como um 
acto de conformação da realidade aos princípios; embora, Foucault não se refira, aqui, a nenhuma ideia 
que se aproxime daquela teoria, está implícito que o relato dos pecados enquanto tais pressupõe que esse 
relato é feito conforme os princípios que devem ser restaurados na plena potência da sua inviolabilidade e 
por isso a confissão favorece a reinserção do pecador); e 3) o modelo do mártir que se opõe ao relapso – 
aquele que abandona a fé para manter a vida de aqui e agora, enquanto o mártir renuncia ao mundo 
afirmando o valor absolutamente superior da fé. Só a confissão e o martírio da ruptura com o mundo e 
com toda a vida anterior (tudo o que faz o eu o do pecador relapso) exibido na penitentia permitia 
conservar uma representação da realidade orientada por valores que não era confirmada pela vida 
quotidiana.  
  FOUCAULT (1990, p. 217) conclui do estudo da penitentia que “uma tal demonstração não tem por 
função o estabelecimento de uma identidade”, vendo aí predominantemente a “a recusa do eu, o romper 
consigo próprio”: ao contrário da tecnologia estóica do eu que “consistia em sobrepor o sujeito de 
conhecimento [de experiência?] e o sujeito de verdade por intermédio da perpétua memorização de 
regras”, com a publicacio sui, “o penitente procura sobrepor a verdade acerca de si próprio e a renúncia a 
si próprio por um acto de violenta ruptura” (idem). (Na p. 221, Foucault fala mesmo de “encenação da 
própria morte”. Moerão, na p. 40, conclui que a penitência “é uma mortificação em sentido estrito”: 
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passaram por uma radical desvalorização do mundo. É no Apoftekmata patron, nos 
textos em que João Crisóstomo relata a sua visita aos mosteiros do Egipto e Palestina, 
bem como na Institutiones e nas Collationes de Cassiano (76) que encontra a descrição de 
formas de auto-exame, de confissão e de provação que aprofundam o sentido de 
veredicção de si que essas práticas tinham nas escolas filosóficas e entre alguma 
aristocracia romana que nelas procurava a base para a sua regulação ética, mas, ao 
mesmo tempo, transformam o significado e o valor de ideias como conhecer-se a si 
mesmo, a relação entre alma, razão e corpo, a relação com o mal, ou a verdade do que 
cada homem é.  
 FOUCAULT (1990, p. 217) mostra como essas modificações ocorreram “sob a 
influência de dois elementos fundamentais da espiritualidade cristã: o princípio de 
obediência e o princípio de contemplação”. Nas comunidades monásticas, “a obediência 
recai sobre todos os aspectos da vida” sendo assumida como um “sacrifício permanente 
da própria vontade” 77. Segundo um princípio da patrística que Foucault (idem) cita de 
Cassiano: “Tudo aquilo que se faz sem a autorização do director espiritual constitui um 
roubo”. A contemplação era entendida como uma concentração em Deus, sem 
distracções.  

O relato que Cassiano faz de um auto-exame mostra que ao fazê-lo se está mais 
preocupado com os pensamentos do que com a acção, e antes de mais com a 
necessidade de afastar as imagens que podem interferir com a contemplação, distrair de 
Deus: “os logismi, as cogitationes, os movimentos quase imperceptíveis do pensamento, 
a permanente volubilidade da alma” (FOUCAULT, 1990, p. 218). Ao inspeccionar o 
seu próprio pensamento o monge não procura a verdade na relação entre a ideia e a 
realidade. Para poder compreender algumas das atitudes mentais que caracterizavam o 
auto-exame monástico pode ser utilizada a metáfora da luz. A alma tem que estar pura e 
serena para ver Deus e dele receber a divina luz. A destrinça fundamental (“diacrisis”, 
“disctretio”) que o auto-exame faz dos pensamentos visa em primeiro lugar separar os 
que “provêm de Deus” dos que tenham origem na “oficina de demónios”. E verificar, 
ainda, se os que são atribuídos a Deus não terão sido “adulterados por maus 
sentimentos” (FOUCAULT, 1990, p. 218). 

Foucault sublinha que, provavelmente pela primeira vez na história, os 
pensamentos (como campo de dados subjectivos) são considerados como possível 
objecto de análise, inaugurando um incessante “trabalho de interpretação”, uma 
“hermenêutica” que visa “descobrir a realidade oculta no interior do pensamento” 

                                                                                                                                               
“veredicção e mortificação estão intimamente ligadas nesta prática de penitência no que envolvem de 
morrer para este mundo, morrer para o pecado e morrer para si mesmo”, mas esta veredicção não tem a 
forma de uma enunciação verbal, é na exposição do pecado e da miséria que ele implica que se “faz 
verdade”). Na teorização que BERGER E LUCKMANN (1966/73) fazem sobre a elaboração e 
conservação de universos simbólicos, é posta em evidência a existência de dois processos, o de negação 
do eu anterior e o de construção de um novo eu por “ressocialização”, em que toda a vida anterior pode 
ser reelaborada em função dos novos princípios que regulam a verdade. Foucault parece só ver nas 
práticas das primeiras comunidades cristãs o primeiro destes tipos de processos. 
76 Segundo Foucault, Cassiano foi o introdutor no ocidente da teoria e da prática da vida monástica, que 
viria ser retomado por muitos fundadores e reformadores de ordens religiosas 
77 Foucault refere-se à conjunção de sujeito de vontade e sujeito de conhecimento, uma ideia que, como se 
viu na nota 57 já vinha dos gregos, mas a que os estóicos tinham dado uma forma negativa de renúncia. 
Em DUMONT (1992) pode encontrar-se a seguinte citação de Zenão de Citum, o fundador da Stoa: “A 
vontade do indivíduo é a fonte da sua dignidade e da sua completude. Contanto que ajuste a sua vontade a 
tudo o que o destino lhe possa reservar, estará a salvo, ao abrigo de todos os ataques do mundo exterior” 
(DUMONT, 1992, p. 43, citando Zenão de Citum). 
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(idem) 78. E essa realidade seria entendida como um “poder”: o poder de “outrem em 
mim”. Mas, ao contrário daquela força de injunção que, segundo Durkheim, os homens 
sempre teriam pressentido como estando em cada um mas como algo de estranho e que, 
tendo origem na sociedade, seria atribuído a divindades, este poder de outrem em mim, 
que esta “hermenêutica do eu” procura detectar decifrando todos os pensamentos, seria 
“o Demónio” (idem) 79. 

Porque este poder, mais do que forçar, se esconde, se oculta, é que a luz é 
indispensável para o encontrar e esconjurar 

80. E para além da luz, que é a verdade 
revelada da religião e que cada um pode fazer penetrar em si na medida da sua fé (cf. 
FOUCAULT, 1990, p. 214), é a exposição, a verbalização, dos pensamentos, de todos 
os pensamentos, a alguém experimentado e mais sabedor, que pode levar a cabo essa 
“hermenêutica do eu” 81. Os princípios do auto-exame estendem-se assim à confissão. 
“Ao expor os movimentos do seu coração o discípulo permite ao seu mestre conhecê-los 
e, graças à sua maior experiência e sabedoria, o mestre ou o padre pode compreender 
melhor o que se está a passar. A sua superioridade permite-lhe distinguir a verdade da 
ilusão na alma da pessoa de cuja direcção está encarregado” (idem, p. 218 82). Por isso, 
Cassiano considera que podem julgar-se os pensamentos pela resistência que oferecem à 
verbalização.  

Foucault faz notar que esta verbalização “tem em si mesma uma função 
interpretativa” (idem, p. 221). Não é uma mera retrospecção de actos passados, tem que 
ser “uma actividade permanente, tanto quanto possível contemporânea do fluxo dos 
pensamentos” e exaustiva; e tem que “penetrar tão profundamente quanto possível nos 
pensamentos”, porque estes têm uma “raiz obscura” e “é essa parte que a verbalização 
tem que trazer à luz” (cf. FOUCAULT, 1990, p. 221) 83. É também por este processo 
                                                 
78 Mourão, seguindo Foucault, faz notar que a alma, além de sujeito do conhecimento, passa a ser também 
objecto do conhecimento 
79 Cf. DUMONT (1992) sobre Calvino e a vontade como disciplina. 
80 Veja-se a explicação de Cassiano: “Satanás, enquanto símbolo do mal, é incompatível com a luz e 
resiste aos pensamentos sob os quais se oculta até que a confissão o arranque às negras cavernas do 
inconsciente e o traga à luz do discurso explícito” (FOUCAULT, 1990, p. 220). Por isso, Cassiano 
considera que podem julgar-se os pensamentos pela resistência que oferecem à verbalização. Mas não 
basta a verbalização para si próprio, é necessário que esta seja feita pelo menos perante um padre, porque 
sendo este “a imagem de Deus”, verbalizar os pensamentos perante ele é “pôr perante deus todas as 
ideias, imagens e solicitações tal como surgem à consciência” (221). Cf. tb. AGOSTINHO de HIPPONA 
X--1.1, 1991, p. 173 
81 MOURÃO, 1990, p. 41, chama a atenção para um aspecto assinalado por Foucault: “A relação 
dirigido-director que encontramos no monaquismo inverte de todo o modelo pedagógico que vinha dos 
antigos, pela introdução da ‘lâmina fatal da obediência’” Quando Plínio vai à Síria procurar um filósofo para 
lhe pedir conselho e orientação, é porque escolheu alguém que “sabe combater os defeitos sem atacar os indivíduos” 
(FOUCAULT, 1994b, p. 58, citando Plínio, Cartas, 35, 4) e é na retórica de Séneca nas cartas a Lucílio que Foucault 
vê grande parte dos efeitos de produção da verdade. “No monaquismo, a veredicção é a condição 
indispensável para a sujeição a uma relação de poder com o outro [...] é aquele que é submetido que vai 
falar” (Mourão, 1990, p. 41). FOUCAULT (1990, p. 219 – cf. MOURÃO, 1990, p. 44) chama a atenção 
para algumas semelhanças e diferenças com a prática psicanalista e. ao longo da sua obra, parte desta 
relação de poder para a análise da relação médica (e pedagógica – p. 207 – cf.. Dubet, 2001 sobre o programa 

institucional) . (cf. tb. MOURÃO, 1990, p. 43, e FOUCAULT, 1990, p. 204, sobre exame psiquiátrico) 
82 Na edição portuguesa que aqui é usada para as referências bibliográficas é utilizada a palavra senhor e 
não a palavra mestre. 
83 FOUCAULT (1990, p.222) assinala a existência de uma “perpétua oscilação” entre uma “tecnologia da 
verdade do eu orientada para a manifestação do ser” e uma “tecnologia da verdade orientada para a 
análise discursiva do pensamento”, considerada por ele como a tentação epistemológica do cristianismo, 
que depois de “muitos conflitos e muita flutuação” se teria tornado vitoriosa. Ao contrário do que 
escreveu Foucault, penso que nas duas orientações pode ver-se alguma convergência em relação ao 
modelo de martírio, que ele só vê subjacente à penitência (cf. p. 221 § 3; cf. tb. MOURÃO, 1990, p. 40, para um 
entendimento mais próximo do que aqui se expõe: na relação com o mestre, com o Outro, existe “renúncia e 
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que a alma humana acede à luz e “passa do reino de Satanás para a lei de Deus” (idem). 
E, por isso, Foucault faz notar também que “a verbalização é uma via para a conversão” 
84-- que, note-se, no contexto do cristianismo, não é conversão a si, mas sim “ruptura do 
eu” 85, “renúncia a si próprio” (visto que sob o domínio de Satanás, o ser humano se 
encontrava preso a si próprio) e “auto-sacrifício” (idem, p. 221) 86.  

O cristianismo é uma das religiões de um tipo especial que impõe aos seus 
seguidores a obrigação de verdade, porque sendo a religião revelada e os seus princípios 
e história escritos em obras consideradas sagradas, estas são uma permanente e superior 
fonte de verdade, de onde resulta o carácter maias ou menos dogmático de muitas 
proposições e (no caso do catolicismo) a obrigação de aceitar as decisões de autoridades 
                                                                                                                                               
mortificação”; “de facto nos séculos IV e V encontramos uma forma de vida de veredicção, de raiz monástica, que é 
afinal uma forma de vida de penitente, ligando também a veredicção e a mortificação, mas através da linguagem”; “o 
monge realiza o nexo entre veredicção e mortificação essencialmente através da verbalização contínua de si”. ). Há 
um resultado de qualquer das duas tecnologias que é a conversão à fé, a identificação com a verdade 
revelada e manifestação dessa verdade em si. É porque a verdade revelada é o valor dominante, que, em 
ambas as situações, “a revelação da verdade acerca de si próprio não pode ser dissociada da obrigação de 
renunciar ao eu” (FOUCAULT, 1990, p. 221). Tendo em conta os objectivos epistemológicos de 
Foucault, compreende-se que dê mais importância a uma prática de veredicção que em que a verbalização 
é preponderante. Mas, para avaliar da importância que a renúncia ao mundo tem na constituição de um Eu 
“moderno”, este não é o aspecto essencial. 
  Se à alma é atribuído um carácter ambíguo, ora volúvel, ora palco de confrontação, em ambas as 
orientações o corpo é a pura presa do mal por onde Satanás mantém a alma ameaçada. Mais do que a 
distância do mundo, o cristianismo visa o combate ao mal. É pela renúncia a si e a suspeição do corpo, 
que o cristianismo primitivo se aproxima da renúncia ao mundo budista (Embora, como faz notar Dumont, p. 
43: “ a moralidade subjectiva e a ética constituem a articulação entre a vida no mundo e as imposições sociais por um 
lado, a verdade e os valores absolutos por outro”), ou, mais geralmente, daquilo que na Índia era um caminho 
que os indivíduos talvez fossem livres de tomar, mas que não era o único modo de pertença religiosa 
(onde não seguir esse caminho não implicava a exclusão do grupo). Mais uma vez é necessário ter 
presente o carácter minoritário e marginal que o cristianismo começou por ter e, portanto, a necessidade 
de fazer operar os mecanismos que Berger e Luckmann descrevem para a conservação do universo 
simbólico) 
84 Isto pode ser relacionado com a “ressocialização” em BERGER E LUCKMANN (1973) e com a escola 
como contexto de ressocialização em DUBET (2001), conceitos que são aqui analisados nos subcapítulos 
2.6 e 3.8. 
85 Sublinhando as diferenças em relação aos estóicos, Foucault acrescenta que a conversão ao cristianismo 
é nesta fase “abandono do desejo de ser o sujeito da vontade” e, poder-se-ia acrescentar também, renuncia 
a ser o sujeito da razão 
86 Prosseguindo na análise da relação entre examologese (a publicacio ou a exposição de si enquanto 
pecador) e exagorese (a interpretação da alma), Foucault encontra na passagem do agostinismo ao 
beneditismo, práticas de carácter quase jurídico. Tanto o estatuto de penitentia como a regra de confissão 
permanente eram de difícil gestão, mas havia que manter o princípio da obrigação de verdade sobre si 
mesmo, e da sua exposição a outrem de quem se dependesse, o que leva à introdução de outras formas de 
punição individual da falta como a “penitência tarifada”, onde, segundo o modelo germânico da 
proporcionalidade e do resgate, eram criados códigos em que a cada falta correspondia uma penitência. A 
aplicação das penas, por parte de uma autoridade baseada no saber, colocava o problema de conhecer as 
faltas, tendo-se desenvolvido uma prática de interrogatório, que pressupunha a obrigação de verdade. Isso 
levou, em 1215, ao estabelecimento no Concílio de Latrão do dever de cada cristão se confessar pelo 
menos uma vez por ano (tendo ou não pecado), e portanto à transformação da confissão num sacramento 
em que o padre passou a ter o poder de absolvição, podendo decidir livremente da penitência. A 
verificação da fé, do respeito pelos dogmas e a autoridade na interpretação dos textos e da verdade sobre 
si mesmo passam a estar reunidas num acto sacramental em que a confissão era a própria matéria da 
penitência (p. 43, referindo Tomás de Aquino). Daqui ao tribunal da inquisição só faltava um passo, a que 
o combate às heresias levou, em que a procura da verdade, feita frequentemente por meio da tortura, mais 
do que a correspondência com a realidade dos factos, visava uma versão dos factos que fosse conforme 
aos princípios e em que a confissão visava claramente um relato pelo autor das “faltas”, que confirmasse 
a sua conformação aos princípios (cf. Geertz em Saber Local sobre o veredicto no islamismo e nas 
culturas malaia e do Bali) e portanto a sua reabilitação como sujeito de moral que se reconhece na lei que 
o pune e respeita a autoridade de quem a exerce.  
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religiosas em matéria de verdade (e o crente deve manifestar a sua pertença àquela 
religião manifestando a sua fé) 87. Mas, para além da crença nos dogmas e a obediência 
às autoridades responsáveis pela interpretação dos textos, o cristão está obrigado a 
manifestar essa crença expondo-se publicamente, mesmo no mais íntimo de si. E, para 
além da fé, e da profissão de fé, Foucault procura a raiz de outra obrigação do cristão 
que é o dever de saber quem é, o que acontece no interior de si próprio, palco de 
combate entre o bem e o mal, e mais, o dever de expor esse interior a outras pessoas, 
mesmo prestando público testemunho contra si próprio (idem, p. 220). 

As obrigações relativas à fé na verdade revelada e na história dos seus combates 
estão ligadas às obrigações relativas à exposição da alma. Manifestar a fé é participar no 
combate entre o bem e o mal, expondo a sua alma como terreno de luta de modo a que a 
luz, que é uma metáfora da divindade, aí possa penetrar e fazer verdade (FOUCAULT, 
1990, p. 214, assinala aqui uma semelhança com o budismo.) 88. Para os gnósticos, fazer 
a luz entrar no seu íntimo é o modo de aceder à luz entendida como divindade, verdade 
e bem supremo, e o modo de revelar a si mesmo o seu eu (cf. p. 222) 89. Os que têm 
uma genuína fé, e não uma passiva adesão a princípios, estão amparados pela luz na 
exploração de si próprios.  
Mas Foucault faz notar que, no cristianismo ortodoxo (incluindo o luteranismo), estes 
dois sistemas de obrigação de verdade têm sempre mantido uma relativa autonomia: o 
“livro que tem que ser interpretado” e “o eu que tem que ser decifrado” “não são 
iluminados no cristianismo exactamente pela mesma luz”. “Exigem métodos diferentes 
e põem em acção técnicas específicas” (p. 214) 90.  
                                                 
87 Cf. FOUCAULT, 1990, p. 213. 
88 Cf. GOODY 1986, sobre a verdade de um discurso, de uma narrativa escrita sobre a origem e o destino 
do mundo e sobre os progressos de uma religião após a revelação (a revelação de uma verdade, que é o 
grande bem daqueles que a aceitam, a sua fé, condição da sua harmonia com o mundo, enquanto obra da 
divindade). 
89 Referindo-nos à noção de realização de si que se tem vindo discutir desde as análises de Durkheim e 
Mauss, poderia dizer-se que essa revelação, essa exposição à luz é uma forma de conceber a realização do 
indivíduo, a realização da sua alma, a via para a salvação desta, abrindo-a ao juízo da divindade e 
esperando a graça da salvação. 
90 Na conferência proferida em Berkeley, em 1980, que dedica à contribuição do cristianismo para a 
subjectivação moral (à arqueologia das tecnologias do eu cristãs), é somente nos métodos que visam a 
obrigação do cristão a manifestar a verdade acerca de si mesmo que Foucault concentra sua atenção,  
Foucault analisa como se forma a obrigação de dizer a verdade sobre si mesmo, e de se obrigar a essa 
verdade pelo facto de ter sido dita. Cf. Foucault sobre o significado de confissão (no sentido de fé ou 
confissão religiosa) nas religiões reveladas escritas. A confissão como compromisso a ser o que se afirma 
que é, obriga a ser livres aqueles que submete ao seu regime. 
A “palavra verdadeira” é também um modificador de poder naqueles que falam e um elemento no interior 
de uma estrutura institucional (cf. BOURDIEU (1998) e Bernstein sobre a mensagem e a voz, mas sem 
esquecer GEERTZ (1983) sobre a necessidade de a verdade fazer sentido em relação aos princípios e só 
poder confirmar o universo simbólico). HABERMAS (1990) analisa detalhadamente o que escreveu 
Foucault sobre o desejo de verdade, a vontade de saber e o desejo de poder. 
Mourão em Comunicação e Linguagens: 9, num texto sobre a hermenêutica do texto e hermenêutica de 
si, transcreve (p. 42) de um curso dado por Foucault a 13 de Fevereiro de 1980: “devo conhecer a minha 
verdade para aderir à verdade do texto e é a verdade do texto que vai guiar-me na procura que faço no 
segredo da minha consciência”. 
Ver Mourão (1990, p. 44) sobre a relação entre “hermenêutica do sujeito e decifração de um texto” e o que Geertz diz 
em Saber Local sobre o veredicto. Na p. 45, depois de uma referência a Ricoeur e ao problema da narrativa identitária 
escrita (nomeadamente em relação às Confissões de Agostinho de Hippona – a narrativa de um convertido em que 
poderão ser visíveis algumas das reelaborações narrativas a que se referem BERGER E LUCKMANN, 1973), pode 
ler-se: “Nada de fabuloso atravessa hoje o discurso do quotidiano. Nada obriga a dizer-se em verdade. A ética retirou-
se da literatura. A dramaticidade que a exomologese encenava, tornou-se código claro. Ora, o traço do humano no 
discurso não releva da descodificação, mas de um conhecimento implícito que o sujeito tem de si [cf. questão do 
acesso privilegiado ao interior de si, em FERRAROTTI (1983) e PINEAU e MICHELE (1983)]. A hermenêutica de 
si exige a relação entre o que o sujeito traz em si de desconhecido, de não dito, de não sabido, e a expressão simbólica 
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De tudo isto, Foucault retira uma importante conclusão para o estudo da 

“genealogia do sujeito moderno” que pretende levar a cabo: 
 
A hermenêutica do eu implica o sacrifício do eu e, é claro, o processo de não identidade. 
E é essa, segundo creio, a contradição profunda, ou se se quiser, a maior riqueza das 
tecnologias do eu cristãs. Não há verdade acerca do eu sem o sacrifício do eu. A 
centralidade da confissão dos pecados no cristianismo encontra aqui a sua explicação. A 
verbalização da confissão dos pecados é instituída como um jogo discursivo da verdade 
que é um sacrifício do sujeito. (FOUCAULT, 1980, p. 222) 
 

Resultaria daqui um dos grandes problemas da cultura ocidental que é o de “fundar a 
hermenêutica do eu, baseada não no sacrifício do eu, mas numa positiva, teórica e 
prática emergência do eu” (idem, p. 222) 91. Para isso, teria que ser desenvolvida, como 
procuraram fazer as instituições judiciais e médicas, “uma tecnologia da identidade do 
eu”, e não “uma tecnologia sacrificial do eu” (idem). Por isso, a teoria política, a 
filosofia e a teoria epistemológica procuraram, por meio de “uma antropologia 
permanente do modo ocidental de pensar”, substituir o homem a salvar/sacrificar que é 
o do cristianismo, por figuras positivas do homem (Cf. p. 223). E “um dos problemas 
das culturas ocidentais”, estaria em querer preservar a hermenêutica do eu vendo-se 
livre do “necessário sacrifício do eu” que, precisamente com a arqueologia do 
conhecimento levada a cabo sobre os textos da patrística, se revelaria ligado a essa 
hermenêutica desde a sua emergência nos primórdios do cristianismo (cf. p. 223). Como 
alternativa, Foucault coloca a ideia de que “o eu não passa de um correlato das 
tecnologias interpretativas”, e sugere que estas sejam modificadas ou simplesmente 
abandonadas e substituídas por uma “política de nós próprios” (p. 223) 92.   
 
 
Ainda sobre o ascetismo 
 

Para Jack GOODY (1986, de que se usa aqui a edição portuguesa de 1987 como 
referência para as citações), o ascetismo é essencialmente o resultado do carácter mais 
abstracto/descontextualizado das prescrições morais tal como são definidas pelas 
“religiões de conversão” que assentam em textos escritos sacralizados (dos quais 
constam sentenças a que é atribuída uma origem divina, mas que incluem também 
narrativas da origem da sociedade humana e de acontecimentos históricos, doutrina 
religiosa e moral e modos de realizar os rituais) e estão destacadas do modo de vida de 
um povo constituído culturalmente 93; textos sagrados (e tradições interpretativas 
assentes em textos escritos que constituem doutrinas) que estabelecem fronteiras de 
crença. As exigências técnicas para o domínio do meio de comunicação que é a escrita e 

                                                                                                                                               
que lhe vem do texto. [...] O leitor não é apenas alguém que dispõe do sentido como se ele fosse o seu «mundo», a 
sua «enciclopédia», ele é igualmente aquele se descobre, se diz, como um efeito de leitura [ressoa aqui Ricoeur 1987, 
p. 99]. O leitor terá que descobrir que se fala dele como sujeito no texto que lê [ de onde a literatura poder ser vista 
como tendo o mesmo efeito de produção da verdade que Foucault atribui à retórica de Séneca nas cartas a Lucílio].”  
91 A análise desta questão será retomada no Subcapítulo 3.2. 
92 Não se vai, nesta tese de doutoramento em educação, analisar estas propostas de Foucault, mas, de 
algum modo, os conceitos de reflexividade interactiva e de reflexividade institucional e o conceito de 
racionalização da cultura ou de “exploração criativa da cultura” (Goody, 1988, referindo Shills) (cf. tb. 
Habermas vs Gadamer sobre phronesis, in MC GEE, 1984), que serão apresentados no final do Capítulo 3 
e discutidos no Subcapítulo 4.4, aquando da análise da prática de um grupo de professores, procuram 
igualmente alternativas à hermenêutica do eu, que foi uma das orientações do autor desta tese de 
doutoramento na dissertação que escreveu para obtenção do grau de mestre. Por isso estas ideias de 
Foucault voltam a estar no foco da análise no Subcapítulo 3.2. 
93 Cf. GOODY, 1987, pp. 19-21 e 27-29, 32, 42 e 79. 
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a necessidade de introdução escolar em tradições de interpretação dos textos sagrados 
levaram a uma maior diferenciação e especialização dos sacerdotes e ao aumento do seu 
prestígio e poder social, assim como à autonomização das organizações religiosas 
constituídas em torno de templos, cujo poder (ideológico, político e económico) se pode 
estender por vastas áreas nacionais (eventualmente na forma de colónias de cidades-
estado), ou mesmo internacionais, correspondendo, ou não, a impérios. Na medida em 
que as suas normas devem ser aplicadas a mais do que um grupo ou sociedade, e porque 
a escrita “encoraja a descontextualização ou generalização de normas” (p. 28) 94, estas 
normas são formuladas de um modo tão geral e abstracto que se torna muito difícil 
obedecer-lhes sem qualquer relativização. Enquanto que em relação à violência, ou 
mesmo ao homicídios, a generalidade das “religiões locais” (GOODY, 1987, p. 27) 
regula de modo mais preciso a sua ocorrência quanto maior a distância ao grupo 
familiar 95, os mandamentos primordiais das “religiões éticas” (Tylor em GOODY, 
1987, p. 27) tomam a forma de sentenças como “não matarás” ou “não mentirás”, que 
têm que ser entendidas, em rigor de lógica, como abrangendo a situação em que se está 
perante a necessidade de matar um inimigo em guerra, ou dizer a verdade a um 
adversário, mesmo sob risco de expor as suas fraquezas.  Goody considera, por isso, 
que: “torna-se difícil, talvez impossível, a qualquer indivíduo ou grupo viver à altura 
desta espécie de moral universalista ou obrigação ética” (idem, p. 32). Estas prescrições 
morais “não podem ser seguidos à letra” (idem, p. 42) 

Geertz, Dumezil e Mauss explicam igualmente nessa base a função dos 
brâmanes; que aconselhavam e protegiam os reis nas decisões que tinham que tomar em 
defesa do seu Estado e que nessa função muitas vezes infringiam a lei divina, tal como 
faziam com os crimes inerentes à função do guerreiro e à acumulação de propriedade 
dos produtores e comerciantes abastados (E tal como o catecismo da igreja católica e a 
doutrina social desta igreja fazem hoje, ao definir o salário só tendo em conta a 
necessidade de lucro e a acumulação de propriedade com a necessidade de investimento 
para a produção que acaba por beneficiar a todos e permitir, pelo crescimento da 
população humana a grandeza do «rebanho do Senhor»). GOODY (p. 27 96), faz notar 
que muitas destas religiões tinham que articular uma orientação transcendental com o 
poder na terra (nomeadamente o seu poder na terra, através da realização do “Reino de 
Deus na Terra” 97), criando o problema que Weber descreveu como “o paradoxo de todo 
o ascetismo”; ascetismo que, em consequência de um labor sem consumo, acumula 
riqueza sob o domínio do grupo e lhe confere grande poder terreno (98). (Outra fonte de 
acumulação de riquezas provinha das doações que eram feitas à divindade para obter a 
salvação da alma ou outros benefícios divinos, benefícios e preces de que os sacerdotes 

                                                 
94 Não sendo transmitida face a face no contexto de uma vivência cultural, a mensagem escrita tem que 
abstrair de situações particulares. 
95 Mauss e Beuchat, no estudo sobre os esquimós, referem-se à tolerância em relação ao homicídio no 
seio do clã, enquanto que grande número de estudos etnográficos (nomeadamente Evans-Pritchard em 
Goody, p. 28) descreve o modo rigoroso como é regulado o uso de violência entre clãs de uma mesma 
tribo ou de tribos mais ou menos aliadas, e o uso da violência não só é tolerado como é claramente 
prescrito em situação de guerra. 
96 A esse propósito, Goody cita também Parsons, da introdução que este faz a Wirtschaft und 
Gessellschaft de Weber sobre a orientação universalista que aumenta a prontidão para a adaptação a 
papéis especializados e definidos abstractamente e que seria promovida por um “sistema jurídico 
universalista” / um “estado jurídico-racional”, para o qual estas religiões teriam aberto o caminho com o 
“universalismo ético, isto é «a insistência no tratamento de todos os homens pelos mesmos padrões 
impessoais generalizados»”. 
97 Cf. AGOSTINHO de HIPPONA e GOODY, 1987, pp. 34/35, 37 e 79-81 sobre mosteiros budistas do 
Ceilão feudal, ou o domínio budista sobre o Estado tibetano. 
98 Ver tb. Duby em Os Primórdios do Crescimento Económico Europeu. 
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eram mediadores, bens e propriedades fundiárias que em grande parte se acumulavam e 
de que os monges e sacerdotes eram gestores 99). 
Segundo Goody, está aqui uma das origens de movimentos de dissensão:  
 

Apelos de «retorno ao Livro» [e aos “elevados objectivos dos fundadores”] são feitos 
frequentemente por revolucionários que organizam e legitimam as suas actividades 
regressando ao que foi outrora um credo reformador novo. Mesmo em tempos normais, 
as implicações normativas do texto fornecem muitas vezes uma bitola para a diferença 
entre a realidade e a potencialidade, entre o que existe e o que deveria existir, entre a 
existência e a Utopia. [...] Os muitos movimentos «heréticos» da Europa Medieval, que 
culminaram na Reforma Protestante, viraram os olhos par o passado em busca de 
inspiração para regressar à Palavra original não adulterada. (p. 37).  
 

Mas esta tendência não se encontra somente na Europa Medieval e no cristianismo. 
Goody assinala-a também, na China, assim como entre os monges budistas do Ceilão no 
século XII (pp. 35 e 79-81 100) e em diversos movimentos restauradores islâmicos (pp. 
37, 124, 134, 140, 143 ), e reconhece-a mesmo em alguns cultos da Melanésia. 
Da leitura de Jack Goody, pode concluir-se que a procura obsessiva de «salvação» 
resulta de uma problemática criada pelo carácter abstracto das prescrições morais 
formuladas por escrito e que utilizam a escrita como meio de comunicação, as quais 
colocam na condição de transgressão, de pecado, todos os que levam uma vida segundo 
padrões tradicionais 101. Considerando também a análise de Foucault 102, pode dizer-se 
que, para os estóicos e para os filósofos gregos em geral, os problemas levantados 
podem ser resolvidos pela razão, embora o exercício desta requeira a gestão da distância 
ao mundo. A filosofia grega não está ligada a uma religião organizada com um corpo de 
especialistas. Os filósofos devem provar no mundo a eficácia das suas doutrinas e 
formar cidadãos que se querem afirmar no mundo. Todos os cidadãos têm que gerir a 
tensão entre os princípios e a sua concretização em situações particulares. A Apologia 

                                                 
99 Cf. GOODY, 1987, pp. 34, 77, 99-101 e 171; e Duby em Guerreiros e Camponeses. 
100 Goody (citando Gunawardana) refere as consequências históricas que teve no Ceilão, até aos dias de 
hoje, “a tensão ideológica inerente à acumulação de propriedade colectiva por uma seita ascética [que] 
levou à formação de uma tendência dissidente que representava a fonte de ideologia e pessoal a que era 
possível recorrer para os movimentos de reforma” (p. 35). Este autor faz notar que “a importância de 
semelhantes tendências dissidentes torna-se maior quando a dissensão, como o cepticismo [Cf. Huang Tchou em 

O Tratado do Vazio Perfeito atribuído a Lie Tseu], é cristalizado na escrita, tornando-se parte de uma tradição 
continuada, um transmitir, der tipo filosófico, crítico ou radical” (p. 35) Sobre dissensão religiosa, 
partidos e ideologias, ver também GOODY, 1987, pp. 32, 37, 48, 124, 134, 140, 143/144. 
(Relacionar com tradição herética que, segundo Cyril SMITH, Hegel recebe dos joachimitas.) 
  Pode ver-se no Capítulo II que um dos pontos de interesse da teorização de Marx está na sua procura de 
uma legitimação da revolução proletária que não passasse por este tipo de fundamentação religiosa (que 
Raul Iturra (2007) mostra estar subjacente à Conspiration des Egaux e ao comunismo dos babeufianos, 
bem como à maior parte do movimento socialista. Em várias comunicações orais, Raul Iturra mostrou 
como o considera igualmente subjacente em Marx, cuja conversão ao catolicismo assinala, assim como a 
influência da obra de Feuerbach A Essência do Cristianismo. Iturra, tal como outros socialistas, não são 
sensíveis à originalidade da diligência que leva Marx a procurar um fundamento não religioso (e não 
necessariamente científico) para a negatividade proletária. Isso leva-o a ficar directamente perante a 
questão da problemática do ónus moral pela ruptura da sociedade, mas tê-lo-á levado também a valorizar 
excessivamente a dinâmica industrial -- no que seguiu Saint-Simon. Ver-se-á esta questão com detalhe 
quando se confrontar as concepções comunistas de Marx com as concepções socialistas de Durkheim e 
Saint-Simon.  
101 Na p. 62 (GOODY, 1987) pode encontrar-se uma referência à questão do mal e à teorização, que 
monges e sábios fazem da ordem terrestre como emanação da vontade e discernimento divino (desde os 
brâmanes até à Lei Natural, passando por Confúcio e Mêncio) 
102 Para Foucault em Cuidado de Si, a salvação procurada pelos estóicos deve ser entendida como evitar 
as perturbações que a agitação da alma causada pelo mundo, pode trazer ao uso da razão) 
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de Sócrates é bem ilustrativa desse dever e dos impasses a que podia conduzir. O 
ascetismo budista, parte da existência de um grupo social que, pela sua função 
sacerdotal, não se confundia com a grande maioria dos homens, e, como movimento de 
retorno à pureza original dos princípios morais, podia realizar-se no alheamento do 
mundo e na gestão da relativização do cumprimento desses princípios pela grande 
maioria, pecadora, dos homens (sendo mesmo duvidoso o seu dever de os incentivar a 
procurar a via da salvação). Para o monge budista, em rigor, a salvação da alma exigiria 
um cumprimento sem relativização e portanto a procura da libertação do mundo. O 
cristianismo dos primeiros tempos é um movimento de retorno à pureza das prescrições 
do Deus dos Hebreus e, como movimento perseguido enquanto procurava a expansão, a 
sua exigência de rigor passava pela imitação da vida que Jesus, Deus-feito-homem, 
tinha conduzido entre os homens, mas remetia para outro mundo, “o Reino Celestial”, 
“a Jerusalém Celeste”, a plena realização de uma sociedade regulada por tão elevados 
princípios, e para outra vida, a salvação de cada alma que só a graça divina podia 
garantir, não sendo a passagem por este mundo senão uma provação 103. No Subcapítulo 
2.2 pode ver-se como esta tendência também pode ser encontrada nos movimentos 
protestantes dos séculos XVI e XVII. 

 
Quanto ao movimento de individualização, pode concluir-se que segundo Jack 

Goody, este seria impulsionado fundamentalmente pela ideia da igualdade das 
consciências colocadas directamente perante os princípios éticos emanados da 
divindade e pela responsabilidade individual na interpretação de regras formuladas 
abstractamente como princípios, e seria posteriormente desenvolvido por uma série de 
tecnologias (a da escrita, que em larga medida reforça as tecnologias do eu referidas por 
Foucault), de instituições como a confissão/absolvição e a doação (desde a forma de 
sacrifício até à escritura de doação de terras e outros bens de raiz), de práticas 
administrativas como os censos, os registos de propriedade ou os testamentos 104, e de 
responsabilidades associadas a actividades profissionais (divisão do trabalho) (p.179), 
em que o estatuto está cada vez mais associado à função (à tarefa social entendida como 
uma atribuição sagrada, Beruf). Resta, contudo, por esclarecer como o desenvolvimento 
dessa individualização deu lugar a uma ideologia individualista 105. É o que se vai 

                                                 
103 A pacificação da alma pela libertação do mundo budista estaria a meio caminho entre a procura da 
salvação da alma noutro mundo e a procura de um modo de vida justa entre os homens, na cidade dos 
homens, na medida em que cada vida é entendida como uma oportunidade de progresso, e só na vida isso 
é possível, embora visando a transcendência.  
  Portanto, diversamente de Dumont, Goody, tal como Foucault, entende o problema da «salvação» de 
forma bem mais prosaica, como uma tensão entre uma transcendência abstracta que estaria na origem de 
regras morais e o carácter particular e concreto das situações em que essas regras têm que ser cumpridas; 
e, por isso, o problema não é visto numa perspectiva de hierarquia de valores e de níveis de situações. – é 
difícil perceber qual das duas abordagens é mais condicionada pela ideologia individualista).  
104 Cf. GOODY, 1987, pp. 34, 77, 99-101, 171-176. 
105 Note-se que Jack Goody chama a atenção, em A Lógica da Escrita (GOODY, 1987, pp. 145), para a 
diferença entre individualismo e processos de individualização. Individualização que também reconhece 
noutras sociedades e que relaciona com diversos efeitos sociais do desenvolvimento da escrita, 
nomeadamente através da conversão a “religiões éticas” (idem, pp. 19-21, 27-29, 37-38), de práticas 
administrativas censitárias (idem, pp. 113 nota 1, 137, 179 – Pode ver-se tb. João BERNARDO (1976) 
em Inimigo Oculto), do registo de propriedade da terra em que esta é atribuída a um indivíduo para além 
da complexidade de direitos consuetudinários (GOODY, 1987, pp. 172, 176), da assinatura de contratos 
(idem, 93, 125, 166, 170 – cf. tb. CASTEL, 1995, p. 56, onde transcreve o modelo de registo escrito da 
solicitação de protecção a um senhor em troca de vassalagem, a mancipatio (ver tb. em Mauss) ou maimbour) 
e testamentos (idem, pp. 34, 171), da responsabilização individual pelo cumprimento e interpretação de 
leis de carácter geral e abstracto (idem, pp. 28, 145, 112 e 118).  O individualismo poderia ser, mais 
estritamente, relacionado com a passagem, da ideia de almas iguais perante Deus e de responsabilidade individual 
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procurar fazer voltando a analisar o ensaio de Dumont sobre o individualismo numa 
perspectiva antropológica, sobretudo com a sua análise de Agostinho de Hippona, de 
Guilherme de Occam (que segundo Dumont é essencial para compreender a evolução 
das ideias associadas à Lei Natural para as ideias associadas ao Direito Natural, com o 
nominalismo que lhe é inerente), e ainda com a análise da doutrina e da personalidade 
de Calvino e a sua repercussão nas práticas religiosas e na moral puritanas. 

 
 
 

2.1.2. Da realeza sacral ao poder temporal da igreja  
 
Na formação do eu moderno, Dumont atribui grande importância aos primeiros tempos 
do cristianismo e ao monaquismo, e vê no puritanismo dos séculos XVI a XVIII a 
retoma de algumas práticas e elementos ideológicos daquelas fases; centrando-se, como 
Weber, sobretudo no puritanismo protestante mas reconhecendo essas práticas também 
nalgumas correntes monásticas e elites católicas. Porém, diversamente de Foucault, 
procura identificar e descrever a génese e a influência de algumas noções que teriam 
sido essenciais para as transformações que fizeram do indivíduo humano o principal 
sujeito moral, entre as quais se destacam as noções de Lei Natural e de Direito Natural 
(e mostrando como a segunda embora de certo modo oposta à primeira, foi derivada 
dela numa série de circunstâncias relativamente fortuitas).  
Baseando-se na obra do teólogo Troeltsche em que este faz a história da 
«institucionalização da cristandade primitiva» 106, DUMONT (1992) analisa o percurso 
que o cristianismo fez desde a procura de fundamentação da superioridade espiritual da 
igreja, com base na Lei Natural e na sua teorização por Agostinho de Hippona, até à 
afirmação do “direito natural” como fundamentação da subjectividade individual do 
direito teorizada por Guillerme de Occam, passando pela detenção e expansão do poder 
temporal pela Igreja Romana107.  

                                                                                                                                               
pelos actos e pela interpretação de princípios e regras muito gerais, aos princípios do Direito Natural (cf. Dumont, 
1992, sobre Occam). 
106 As Doutrinas Sociais das Igrejas e dos Grupos Cristãos, obra publicada em 1911, portanto, entre a 
primeira versão de A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, publicada em 1905, e a versão final 
desta obra de Weber.  
107 Destacam-se aqui os aspectos mais relevantes para esta tese, mormente para as questões relativas à 
igual dignidade e liberdade dos homens, à legitimidade de diferenças; ao dever de fraternidade (no 
respeito da igual dignidade atribuída às almas perante a divindade, e no reconhecimento/representação de 
que são todos filhos do mesmo deus); à subjectividade na interpretação da vontade divina, e aos 
problemas políticos que dai resultam, de coexistência de credos e de legitimidade do governo dos 
homens. 
  A referência a outras obras de análise histórica deste processo, e do longo período que vai da decadência 
do mundo mediterrânico à consolidação de um espaço político centrado no Reno e no Mar do Norte 
permitiria um maior esclarecimento de algumas questões controversas. Mas, não tendo planeado uma 
abordagem histórica destas questões, o autor desta tese, recorreu à abordagem histórica feita por um 
antropólogo, por esta lhe permitir estabelecer uma relação entre as sociedades em que predominam 
relações comunitárias e sociedades em que predominam relações societárias, fazendo assim a ligação 
entre os temas tratados no Capítulo 1, os temas dos capítulos 2 e 3, e, sobretudo, entre os temas e 
realidades sociais dos textos de Durkheim e de Mauss ali analisados e os temas e realidades sociais em 
foco no estudo de Weber sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo. Tendo em conta a 
especificidade das abordagens de Dumont e de Troeltsche, procurou o complemento e o contraste com 
textos de historiadores. Mas partir de abordagens como as de Duby, Le Goff e Braudel, que, de diferentes 
modos, fazem história económica e social, e de análises como a que faz Dumezil num estudo sistemático 
dos mitos em toda a vasta gama dos povos indo-europeus, e cruzá-la com os tratamentos como os que 
Jack Goody refere em A Lógica da Escrita, teria desviado completamente o curso da escrita desta tese. 
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Dumont (que visa esclarecer como é que o cristianismo parte da valorização do-
indivíduo-fora-do-mundo” e chega à valorização do “indivíduo-no-mundo”, ou seja, no 
contexto da obra de Troeltche, a transformação do carácter extra-mundano do 
cristianismo inicial numa religião de impérios) começa por destacar a ideia de que na 
concepção do cristão como um «indivíduo-em-relação-com-Deus» há individualismo e 
universalismo absolutos, na medida em que “a alma individual recebe valor eterno da 
sua relação filial com Deus”, que reúne assim todos os homens numa “fraternidade” e 
os constitui como iguais perante a divindade (Troeltsche cit. in DUMONT, 1992, p. 39) 
108. Mas os aspectos mais relevantes na análise de Troeltsche, para a questão que 
Dumont procura esclarecer, são que estas concepções básicas do cristianismo “se situam 
num plano que transcende o mundo do homem e das instituições, embora também elas 
[as instituições] procedam de Deus”, e que “o valor infinito do indivíduo é ao mesmo 
tempo o rebaixamento, a desvalorização do mundo tal como é” (p. 39/40), criando uma 
tensão entre verdade e realidade que sendo constitutiva do cristianismo, atravessará toda 
a sua história.  

Dumont faz uma leitura diferente, a partir da perspectiva hierárquica que se propôs 
assumir metodologicamente (DUMONT, 1992, p. 41). Para ele, “a vida no mundo não é 
directamente recusada ou negada” mas somente “relativizada por referência à união 
com Deus e à beatitude no além a que o homem se encontra destinado” (p. 45), e de 
certo modo na continuação da moral estóica, “o mundo onde o cristão peregrina nesta 
vida é ao mesmo tempo um obstáculo e uma condição para a salvação” (idem). 

A orientação ideal para um mundo transcendente “produz um campo hierárquico” 
(idem, p. 45) no qual é situada cada uma das coisas mundanas, que assim são 
relativizadas, havendo uma notável amplitude de atitudes moralmente aceitáveis face 
aos assuntos do mundo e limitando-se a moral a “fixar os limites da variação permitida” 
(idem, p. 45)109; sendo de supor, e podendo constatar-se na história, que essa amplitude 
varia com as circunstâncias e as matérias, à semelhança do que acontece com a 
hermenêutica bíblica. De uma das hierarquizações entre coisas do mundo que Dumont 
assinala resultaria “o primado das relações entre os homens sobre as relações entre os 
homens e as coisas” (idem, p. 46) porque as primeiras incidem sobre sujeitos feitos à 
imagem de Deus 110. Um dos casos típicos com que os cristãos se depararam desde 
sempre foi a divisão entre obediências e fidelidades, ao imperador e à 
nação/tribo/família (e hierarquias legítimas nesse âmbito), ao imperador e a Deus. Sobre 
isto, Dumont escreveu a seguinte observação: 

 
Quando Jesus Cristo ensina a dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, 
a simetria é apenas aparente, porque é em função de Deus que nos devemos vergar às 
pretensões legítimas de César. A distância assim criada é em certo sentido maior do que 
se as pretensões de César fossem simplesmente negadas. A ordem mundana é 
relativizada enquanto subordinada aos valores absolutos. Há aqui uma dicotomia 
ordenada. O individualismo extramundano engloba o reconhecimento e a obediência em 
relação aos poderes deste mundo. (DUMONT, 1992, p. 41) 

 

                                                 
108 Norbert Elias considera esta uma característica geral das religiões monoteístas e relaciona-a com o 
desenvolvimento de sociedades em que as diferenças sociais aumentam. 
109 “Os valores devem ser mantidos fora do alcance dos acontecimentos se quisermos que a vida humana 
seja suportável, particularmente para uma mentalidade universalista” (DUMONT, 1992, p. 40) 
110 Ver-se-á mais à frente, no Subcapítulo 2.5, a propósito da crítica de Habermas a Marx, como este é 
acusado de inverter a hierarquia, quando essencialmente mostra a inexigibilidade dos dois campos. É que 
a ideologia começa opor determinar as distinções e categorizações que se fazem. E para Dumont, como já 
aqui foi referido, esta distinção com a subsequente inversão na ordem hierárquica é característica e central 
no individualismo. 
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Mas, para que o cristianismo pudesse desempenhar o papel histórico que viria a 
desempenhar, era necessário dispor de “uma ferramenta intelectual para pensar as 
instituições terrenas a partir da verdade extramundana” (idem, p. 42). À semelhança das 
tecnologias do eu, também essa ferramenta terá vindo dos estóicos. Troeltsche sintetiza 
assim a “Lei da Natureza ética” que os “pagãos” teriam e “da qual derivariam todas as 
regras jurídicas e todas as instituições sociais” (idem, p. 43) 111: 
 

A ideia mestra é a ideia de Deus [Marco Aurélio fala em substância universal] como Lei 
da natureza universal, espiritual-e-física, que reina uniformemente sobre todas as coisas 
e como lei universal do mundo ordena a natureza, produz as diferentes posições do 
indivíduo na natureza e na sociedade, e transforma-se no homem em lei da razão, a qual 
reconhece Deus e é deste modo una com ele ... A lei da Natureza exige assim por um 
lado a submissão ao curso harmonioso da natureza e ao papel atribuído a cada um no 
sistema social, e por outro a elevação interior acima de tudo isso, a liberdade ético-
religiosa e a dignidade da razão que, sendo una com deus, não poderá ser perturbada 
por qualquer acontecimento exterior ou sensível. (Troeltsche, cit. in DUMONT, 1992, p. 43) 

 
Mas que significado tem para os cristãos o assento posto no conceito de natural? É 

que “a estes dois níveis da Lei correspondem duas imagens da humanidade, no estado 
ideal e no estado real”, e é ao estado ideal que corresponde o “estado de natureza” que 
era, para os cristãos, “o estado do homem antes da Queda” (Cf. DUMONT, 1992, p. 
44). O “estado real da humanidade”, é, já para Séneca, a justificação da necessidade das 
instituições que devem remediar a maldade dos homens, assim como é, para os 
primeiros teorizadores do cristianismo, como Agostinho (112) e Ireneu ou para 
Ambrósio, o bispo de Milão, a justificação da miséria humana bem como das 
desigualdades e dominações entre os homens, incluindo a escravatura 113. Este tipo de 
justificação é ainda adoptada por Hobbes e a maior parte do pensamento político dos 
séculos XVII e XVIII, de Locke a Smith, de Montaigne e Pascal a Montesquieu e 
Condorcet 114. 

 Já aqui se viu, no contexto da análise da moral estóica por Foucault, como a razão 
trabalha a alma e como a sanidade do corpo e a tranquilidade da alma são condição para 
o uso da razão 115. Com o cristianismo, a razão decai de estatuto, mas é de algum modo 
recuperada: “Como sobre o mundo reina Deus, ou a Lei da Natureza, ou a razão – 
tornando-se a natureza razão no homens ...” a razão pode ser “aplicada às coisas reais”, 
ou para as justificar e eventualmente corrigir, ou para as condenar como contrárias à 
natureza (cf. DUMONT, 1992, p. 44). 

Será com base na Lei da Natureza, e portanto ao nível da ética, que a igreja 
cristã, guiada pelo bispo de Roma, “construirá a sua doutrina social medieval” (idem, p. 
43) 116. O primeiro grande passo teórico é dado por Agostinho de Hippona. 

No entendimento de Dumont, Agostinho restringe o campo de aplicação da Lei da 
Natureza e alarga o da Providência. Pode dizer-se mesmo que, à ideia de uma natureza e 
de uma sociedade ordenadas segundo uma lei divina (emanando de Deus) que os 
homens podem alcançar com a razão, Agostinho substitui a ideia de uma natureza que é 
uma manifestação do poder absoluto de Deus (a plenitudo potestais), cujo sentido só é 
                                                 
111 Cf. tb. GRANET (1980) sobre as doutrinas de Confuncio, de Mencio e de Siun Ttsiu. 
112 DUMONT, 1992, p. 50, cita de A Cidade de Deus (XIX, 15): “naturalmente, a escravatura é 
justamente imposta ao pecador”. 
113 Ver DUMONT, 1992, pp. 47, 50 e 90. 
114 Cf. CASTEL, 1995. 
115 Ver atrás a referência à conjunção de sujeito de vontade e sujeito de conhecimento, uma ideia que 
Foucault assinala já nos estóicos. 
116 Cf. DUMEZIL (1982) e DUBY (1974 e 1980). Ver referência de DUMONT, 1992, p. 43, à “realeza 
sacral” (e, tb. sobre isso, ver Dumezil e GOODY (1988, p. 31, e 1987, p. 51). 
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alcançável pela fé, e que só em virtude do amor e da bondade divina pode ser uma 
“Providência” em favor da humanidade; em consequência, os desígnios divinos surgem 
com frequência à razão humana como arbitrários, por oposição à ideia de que os 
homens podem conceber uma ordem ideal que coincidiria com a ordem emanada de 
Deus. Mas Dumont faz notar que Agostinho não se limita a obrigar a razão a inclinar-se 
perante a fé (como a doutrina cristã fazia desde Paulo de Tarso 117), mas também a 
reconhecer um parentesco com ela, a “ver na fé qualquer coisa como a razão elevada a 
uma potência superior” (DUMONT, 1992, p. 50), e coloca a fé no fundamento do 
pensamento racional 118. A ideia de colocar a fé no fundamento do pensamento racional 
é a grande novidade da filosofia agostiniana, embora se possam ver aí as ideias paleo-
cristãs ligadas à metáfora do espírito divino como luz que permite o exame da alma, 
ideias a que já aqui se fez referência 119.  
 

...se uma alma não serve Deus, não pode comandar o corpo com alguma justiça, nem a 
razão de um homem pode controlar os elementos viciosos da alma” (Agostinho, em Cidade 
de Deus, XIX, 21, cit. in DUMONT, 1992, p. 51).  

 
Dumont vê, na filosofia teológica de Agostinho, o princípio de subordinação 

hierárquica por englobamento dos valores que identificara na sociedade indiana. Neste 
caso trata-se de uma “cadeia de subordinação” que vai, “de Deus à alma e da alma ao 
corpo” 120.  

Em A Cidade de Deus, Agostinho parte da noção que Cícero dá de Estado como 
“colecção de homens unidos pelo acordo sobre os valores e a utilidade comum” (Cf. 
DUMONT, 1992, pp. 49 e 51) contrapondo-lhe a Igreja como o único corpo social que 
seria um todo em que os homens vivos seriam apenas partes – a universitas por 
oposição à societas em que os indivíduos se associam em função dos seus interesses 
particulares na medida em que neles reconhecem uma parte comum ou em que esses 
interesses particulares podem ser articuláveis num interesse geral.  

Neste quadro ideológico, em vez de aceitar inteiramente uma ordem social em que 
cada um teria o papel que fora atribuído por Deus, e os reis a tarefa sagrada de conduzir 
os homens 121, Agostinho de Hippona “subordina absolutamente o Estado à Igreja”, 

                                                 
117 Cf. ELÍADE (s.d). 
118 É uma ideia que será retomada muitas vezes ao longo da história ideológica do cristianismo: Como se 
pode ver aqui no Subcapítulo 3.7, Pascal faz dela um dos princípios pelo qual a obediência à posta na 
base da autonomia, o que, para Dubet, é um dos princípios do programa institucional da modernidade. 
119 DUMONT (1992, p. 50) entende esta prioridade da fé sobre o pensamento racional como sendo o 
resultado do facto de que toda a filosofia parte de uma experiência pessoal, e estabelece relações de 
filiação da filosofia de Agostinho, até com o existencialismo (cf. p. 49). Nesta valorização da experiência 
que é patente nas Confissões – embora, faço notar, se trate fundamentalmente da narrativa de uma 
experiência de conversão – Dumont vê um passo na afirmação do individualismo; e remete para o estudo 
de Maria Daraki, “A emergência do sujeito singular nas Confissões de Agostinho, publicado na revista 
Esprit em 1981). 
120 É possível ver aqui também a ideia plotiniana de uma scala naturae que viria a ter grande importância 
no pensamento cristão medieval sobre a ordem social, como se verá em breve ao analisar o modelo de 
organização social nas ordens subordinadas de oratores, bellatores e laboratores e a sua relação com a 
ideologia indo-europeia das três funções.  
121 Sobre a realeza sacral DUMONT (1992, p. 44) faz referência a Filon e aos Padres da Igreja. Segundo 
Hirzel e Troeltsche, encontra-se em Filon uma referência aos «sábios da história antiga, os patriarcas e 
padres da raça [que] apresentam nas suas vidas leis não escritas»; leis incarnadas pois, conforme escreveu 
Filon: «Neles a lei cumpre-se e torna-se pessoal». Estas foram as leis que «Moisés registou mais tarde por 
escrito». “E Clemente de Alexandria escreveu sobre Moisés que este era «inspirado pela lei e assim um 
homem régio»” (Dumont, p. 44, citando Ehrardt de Politische Metaphysik von Solon bis Augustus). Em 
Domesticação do Pensamento Selvagem (1988, p. 30), Jack Goody atribui a Frazer o teorização de um 
percurso desde uma primeira especialização do feiticeiro, até ao rei divino, passando pelo sacerdote e pelo 
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como escreve DUMONT (1992, p. 49), e a justiça dos homens à dimensão 
transcendente da justiça divina. Mas, como Dumont assinala 122, trata-se de uma questão 
de princípio, o que deixa espaço para a consideração da ordem que se produz nas acções 
humanas como facto empírico. As coisas do Estado (o governo dos homens) podem e 
devem ser julgadas, na terra, de um ponto de vista, transcendente ao mundo, da relação 
dos homens com Deus que, como este autor sublinha, é o ponto de vista da Igreja.  

Dumont vê aqui o fundamento das pretensões teocráticas da igreja de Roma e 
lembra a fórmula injuntiva de Gregório Magno: “«Que o reino terrestre sirva o reino 
celeste» (ou seja seu escravo: famuletur)” ( idem, p. 49) 123. Mas o programa de 
Agostinho não era a realização imediata do Reino de Deus na Terra 124. Os homens e as 
sociedades progrediriam na medida em que se aproximassem de Deus pela mediação da 
Igreja. A vida mundana seria iluminada progressivamente pelos valores transcendentes 
até ao desvanecimento da heterogeneidade do mundo 125. Esta seria a obra dos homens 
para “glorificar o Senhor”. A concepção de Agostinho sobre o papel da Igreja coloca 
esta no mundo sem a subordinar aos valores do Estado. DUMONT (idem, pp. 53 e 56) 
assinala a diferenciação que assim se inicia entre a igreja católica romana e as igrejas 
cristãs orientais que permanecem orientadas pela ideia, talvez de origem bramânica, da 
complementaridade hierárquica (ou da inversão das hierarquias conforme os assuntos), 
e mesmo da subordinação da Igreja ao Estado, na medida em que os imperadores 
bizantinos afirmavam o carácter sagrado da sua realeza e funções de natureza teológica 
e sacerdotal entre os seus deveres 126.  

A Igreja de Roma não seguiu sempre a mesma orientação nesta matéria 
(Dumont, 1992, p. 54-56). Com a coroação de Carlos Magno pelo bispo de Roma e a 
constituição do Sacro Império Romano-germânico houve em certa medida uma 
sacralização da realeza das tribos saxónicas convertidas (cf. DUMONT, 1992, p. 58). 
Com o enfraquecimento do Sacro Império, na sequência de nova fase de grande 
movimentação de povos nos séculos IX e X, e com a crescente importância social, e 
mesmo económica, da Igreja (cf. DUBY, 1980), o papel legitimador e regulador cada 
vez maior que foi tendo na ordem feudal, os bispos de Roma procuraram o 
reconhecimento do seu poder temporal (a autoridade política) sobre extensos territórios 
em Itália (DUMONT, 1992, pp. 58 e 59). Os bispos de Roma, a quem, segundo um 
documento apócrifo, Constantino teria reconhecido o principado sobre os outros bispos 
e o direito a insígnias e privilégios imperiais (idem, p. 59), passaram assim a dispor de 

                                                                                                                                               
rei-sacerdote. O tipo primitivo de soberania seria portanto sacral e mesmo quando com o monoteísmo os 
reis deixaram de ser divinos (cf. DUMONT, 1992, p. 56), a soberania conservava uma legitimidade de 
origem religiosa (embora isso colocasse, de certo modo, os soberanos sob o poder do clero. Dumont 
reconhece o vigor desta ideia no mundo helenístico e no Império de Bizâncio, Geertz refere-se a ela nos 
estudos sobre a realeza na Índia bramânica e na Indonésia pré-islâmica, e Dumezil encontra-a em todo os 
povos indo-europeus. A ideia é ainda central na recusa de Cromwel em aceitar a coroa, afirmando só 
reconhecer Deus como soberano, assim como no texto do general cromweliano Sexby, Matar Não é 
Crime. E, como mostra Sahlins, é ela que impele os republicanos franceses a decapitar o rei. Mesmo 
Rouseau deixa um resquício de sacralidade na definição do povo como soberano, e os agentes dessa 
soberania partilham desse resquício de sacralidade (sobretudo no exercício do poder judicial – que, como 
mostram Geertz e Dumezil, era, na Índia, e em muitos povos indo-europeus, o essencial da função régia). 
122 Remetendo-nos para A Cidade de Deus, XIX, 21. 
123 Cf. GOODY, pp. 32, 51, sobre a oposição entre Estados e Igrejas. 
124 Cf. a sua concepção de uma descontinuidade na scala naturae entre divindade que cria ex nilo e os 
seres que, criados por Deus, se reproduzem em sucessivas gerações. 
125 Dumont vê aqui o essencial da ideia cristã dos “tempos novos” que viria a estar na base da ideia dos 
tempos modernos (e que Habermas, em O Discurso Filosófico da Modernidade, também relaciona com a 
ideia de Modernidade). 
126 Cf. DUMONT, 1992, p. 56 e 58. 



 116 

um poder que segundo Figgis (Cf. DUMONT, 1992, p. 75) está na origem do 
pensamento medieval das ideias políticas e da moderna teoria do Estado que Machiavel 
viria a formular 127. 

O poder temporal da Igreja, quer sobre os territórios italianos, quer em 
consequência do poder e do papel económico e social de algumas ordens monásticas, 
dos bispos e das igrejas de muitas cidades enriquecidas, foi sempre objecto de disputa e 
ocorreram muitas oscilações no equilíbrio de poder com o imperador, com os reis, com 
os nobres e mesmo com as famílias burguesas enriquecidas que mantinham disputas 
com o clero em torno de doações feitas a mosteiros e igrejas para obter a salvação da 
alma 128. Estas questões do poder temporal da Igreja Romana, que resultava da 
legitimação da vida civil (por exemplo os casamentos) pela sua alta jurisdição e da sua 
mediação para a salvação da alma na vida eterna, culminaram nos movimentos 
protestantes. Tal como Goody mostra em A Lógica da Escrita e a Organização da 
Sociedade, os movimentos religiosos dissidentes, ou os movimentos sociais que 
procuram legitimação religiosa, fazem apelos ao retorno à palavra original e contestam 
a legitimidade das interpretações das facções instaladas na organização sacerdotal 
reclamando reformas nessa organização em nome de interpretações mais radicais dos 
valores e princípios. No caso do protestantismo, Agostinho de Hippona e as práticas 
religiosas das primeiras comunidades cristãs foram tomadas como referências. 
Sobretudo a referência a Agostinho é essencial para compreender a importância que 
estes movimentos religiosos (mas grandemente determinados por questões sociais) 
atribuem à acção das igrejas e dos cidadãos no mundo, para aquilo que Dumont entende 
ser a passagem do indivíduo-for-do-mundo para o indivíduo-no-mundo, ou o que Weber 
designa por “ascetismo no mundo”. 

Mas antes de passar à análise de alguns aspectos de doutrinas e práticas do 
movimento protestante, há que chamar a atenção para três momentos da história do 
cristianismo: A teorização de uma organização da sociedade com base em três ordens; a 
emergência de um conceito soberania baseado no interesse do povo (que Dumont 
considera evidenciar-se em alguns concílios, especialmente no concílio de Constança); e 
a modificação conceptual introduzida por Guillherme de Occam no contexto da 
discussão sobre os bens dos franciscanos.  
 
 
As três ordens do feudalismo  

 
Duby, em Guerreiros e Camponeses: os primórdios do crescimento económico 
europeu, relaciona a teorização da organização social em três ordens com o 
enfraquecimento do poder real e a fragmentação da soberania na sequência da 
decomposição do império de Carlos Magno e o modo como a igreja cristã do ocidente 
procurou colmatar esse declínio de autoridade reunindo em concelhos locais os grandes 
e pequenos senhores em quem tinha sido sucessivamente delegada a defesa do território, 
a administração da justiça e a cobrança de impostos 129, bem como os guerreiros que os 
serviam e o clero local, para os comprometer no respeito por normas de conduta, 
sobretudo no uso da força, na actividade económica e na moral sexual, e reconhecer a 
superioridade moral e, de certo modo, social do clero (a salvo da justiça senhorial e de 
quaisquer impostos), em troca de uma legitimação da autoridade e dos direitos dos 
senhores sobre a terra e sobre as gentes que nela trabalhavam, e em troca de alguma 

                                                 
127 Cf. DUMONT, 1992, pp. 75 e 79 sobre absolutismo da igreja e de certas ordens eclesiásticas.  
128 Cf. DUMONT, 1992, p. 57; DUBY, 1980, p. 181; e GOODY, 1987, pp. 34, 77/78, 99-101 e 171. 
129 Cf. DUBY, 1980, pp. 125, 178 e 188-191. 
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intervenção eclesiástica na regulação dos conflitos que os opunham e mesmo do 
enobrecimento da actividade guerreira (supostamente realizada no modo prescrito pela 
igreja) 130. A legitimação do privilégio no uso de armas e na apropriação de terras 
correspondia ao reconhecimento do estatuto de invasores armados que se instalavam 
como conquistadores e cujo lugar na sociedade era assim assimilado à ordem natural 
desejada pela divindade, cujo respeito a Lei Natural impunha (cf. DUBY, 1980, pp. 
182/183) 131.  

A Igreja Romana contribuiu assim para a consolidação de uma ordem social 
baseada na exploração dos camponeses pelos mais recentes grupos armados invasores, 
ou por grupos sociais resultantes da fusão de sucessivas vagas invasoras, que se iam 
organizando numa classe de guerreiros fortemente hierarquizada em si mesma segundo 
laços de vassalagem. Uma estrutura social deste tipo pode ser encontrada em muitos 
povos desde o Egipto e a Mesopotâmia até à Índia, à Tailândia e à China, onde os 
excedentes resultantes da irrigação tinham dado lugar à formação de estados 
centralizados e depois impérios em que os sacerdotes, os guerreiros, os administradores 
e cobradores de impostos, os comerciantes, constituíam classes sociais e castas, talvez 
com base na predominância de umas tribos sobre outras. Mas, na Europa da alta Idade 
Média, estava-se perante a dissolução de estruturas tribais, e os sacerdotes e guerreiros 
não tinham origem no mesmo povo. A adesão dos chefes invasores ao cristianismo pode 
estar relacionada com o facto de as suas religiões serem o que GOODY (1987, p. 27, 
retomando Tylor) designa por “religiões locais”, profundamente ligadas às 
especificidades da vida e das tradições tribais e portanto pouco susceptíveis de tomarem 
a forma abstracta necessária para poderem ser adoptadas por povos muito diversos sobre 
                                                 
130 DUBY (1980/1969, p. 179) designa por ideologia da «Paz de Deus» a doutrina então desenvolvida e 
que caracteriza assim: “Deus tinha delegado nos reis ungidos [Pepino o Breve e depois Carlos Magno e os 
seus sucessores no governo do Sacro Império Romano-germânico] a tarefa de manter a paz e a justiça; os 
reis já não eram capazes de a levar a cabo; assim, Deus tinha-lhes retirado esse poder de comandar que de 
novo passou para as suas mãos e investira-o noutros seus servidores, os bispos, com a ajuda dos príncipes 
locais”. 
131 Alguns dos guerreiros podiam mesmo ser normandos, saxões, eslavos ou magiares que se instalavam 
na sequência de incursões de pilhagem e captura de escravos. Tal como já havia feito com anteriores 
vagas de invasores, a Igreja Romana reconhecia os seus chefes e atribuía um estatuto de superioridade 
social aos seus guerreiros desde que se convertessem ao cristianismo e se comprometessem a proteger as 
populações cristãs já instaladas. Como isso pouca diferença fazia dos proventos obtidos de resgates pelos 
cativos e de tributos de guerra (cf. DUBY, p. 62), antes lhes facilitava a cobrança na medida em que esta 
era legitimada pela autoridade religiosa dos povos oprimidos, o sistema estendeu-se do Sul da Gália a 
toda a periferia do que fora o império de Carlos Magno e a todos os territórios onde viviam povos 
cristianizados, desde as Ilhas Britânicas às planícies do Danúbio, alimentando-se de sucessivas vagas de 
cristianizados e de invasores (Cf. DUBY, 1980, pp. 129/145). Os novos invasores encontravam nesta 
legitimação pela igreja, a possibilidade de instalarem colónias e senhorios no seio de um território que 
permanecia largamente controlado por populações que resultavam de anteriores adesões de grupos 
invasores ao que restava da organização estatal do império romano e romano-germânico. Esgotados ou 
tornados menos acessíveis os tesouros a pilhar nesses territórios e melhoradas as defesas e a tecnologia de 
guerra dos povos que vinham sendo facilmente saqueados, era do interesse dos invasores estabelecer 
novas bases a partir das quais fazer novas expedições e consolidar um comércio que para eles 
complementava e se confundia com a pilhagem: escravos e tesouros eram em grande parte relançados na 
economia desses territórios e contribuíam mesmo para a sua fluidez (Cf. DUBY, 1980, pp. 130-146). A 
igreja procurou impedir a venda de cristãos escravizados aos estados islâmicos e dirigir contra estes a 
actividade bélica dos incursores oriundos da periferia norte da cristandade (idem, pp. 153-157, 176 e 180).  
  Neste contexto de consolidação de uma nova ordem social que permitia a expansão da actividade 
comercial em novas bases, o interesse dos chefes germânicos, normandos, eslavos e magiares em ter a 
colaboração de um clero que era o único grupo social que dominava a tecnologia da escrita e que tinha 
acesso ao que restava da cultura letrada de um império romano cujos modelos a todos fascinava (Cf. 
DUBY, 1980, pp. 70 e ss), pode igualmente ter desempenhado uma motivação para a sua adesão ao 
cristianismo. 
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um amplo território. Não teria sentido por exemplo, assimilar religiosamente a uma 
tribo franco-germânica, vastas e variadas populações de celtas, latinos, visigodos, 
gregos, fazendo de Teutatis ou de Sax-nôt, “o companheiro do povo saxão” 
(DUMEZIL, Apollon Sonore, 1982, p. 223), um Deus de todos os povos 132 ; ou 
pretender inseri-lo na genealogia mitológica dos diferentes grupos sociais de uma 
sociedade resultante da fusão desses povos. Por maior que fosse a plasticidade das 
construções mitológicas e mesmo havendo entre os povos nórdicos um grupo social de 
servos (lazzi, ou serui, para além de friling  ou liberi e edhilingi ou nobres) com uma 
genealogia própria relacionada mitologicamente com o panteão das suas divindades 
(idem, pp. 222-225), não era fácil ir acomodando nesse panteão e nessa genealogia uma 
multidão de povos. Os Romanos ter-se-ão confrontado com um problema semelhante, 
que resolveram em parte pelo paralelismo ente deuses nos panteões, nomeadamente no 
latino e no grego, mas também eles tiveram que recorrer à divinização do imperador 
para articular as diferentes religiões locais. E a conversão de Constantino ao 
cristianismo pode ser relacionada com a vantagem de uma divindade única e abstracta 
na unificação religiosa de povos muito diversos.   

A vantagem do cristianismo (que alguns tomam como uma superioridade absoluta 
intrínseca à sua doutrina) resulta de ser o que GOODY (1987, pp. 19-21 e 27-29) 
designa por “religião de conversão”. Os povos que foram fazendo incursões, ou mesmo 
os que se instalaram maciça e estavelmente nos territórios do império romano 
dominando as populações já aí instaladas, não dispunham de uma religião capaz de 
fazer a conversão. Tinham, pelo contrário religiões do tipo que GOODY (idem. pp. 22-
26) caracteriza pela “incorporação”, isto é pela capacidade de assimilarem elementos de 
outras culturas. Mas, face a uma religião que se apresentava como um todo que tinha 
que ser adoptado em bloco, só lhes restava o isolamento numa posição de opressor, que 
dificilmente seria mantido (até devido ao seu escasso número), ou a cristianização. Pelo 
lado do cristianismo, que, pelo contexto da sua emergência e crescimento, se separou de 
quaisquer laços com a cultura de um povo (à excepção da narrativa do Antigo 
Testamento), havia toda a receptividade e apetência pela conversão de todos e quaisquer 
povos (Isto é visível no facto do clero sempre ter pressionado para que os escravos 
pagãos nas mãos de cristãos fossem cristianizados, o que tornava problemática a sua 
comercialização como escravos).  

Bem diferente foi a relação dos povos cristianizados com os invasores e 
conquistadores islâmicos. Religião igualmente baseada numa verdade escrita, num texto 
sagrado alegadamente inspirado por uma divindade única e abstracta, esta tinha, por um 
lado, capacidade de conversão mas, por outro, tendo emergido num processo histórico 
de afirmação tribal e de unificação e expansão nacional, não tinha o carácter proselitista 
do cristianismo, aceitando de muito mais bom grado que os povos conquistados 
mantivessem as suas crenças e os seus cultos, desde que pagassem os tributos, ou 
estivessem escravizados, mas recusando completamente qualquer conversão ao 
cristianismo. Se a ideia de renegação existia em ambas as religiões do livro, ela é muito 
mais acentuada entre os muçulmanos; assumindo entre os católicos a forma atenuada de 
heresia, que podia resultar de dissidências fundamentalistas, mas que, muitas vezes, 
resultava da influência de crenças orientais, sobretudo persas (maniqueísmo), mas 
também indianas, através da Mesopotâmia (sufismo) e do Egipto (gnósticos), judaicas e 
mesmo islâmicas. É em boa parte por isso que não se pode dizer, de uma pessoa nascida 
entre os cristãos, que é culturalmente cristão independentemente do que tenha sido a 

                                                 
132 A mesma incongruência seria patente se se pretendesse fazer aceitar como Deus comum em todos os 
povos o escandinavo Freyer, «Deus do Mundo» considerado como sendo formado pelas gerações de 
antepassados, embora lhe fosse atribuída como grande obra, a paz. 
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evolução das suas crenças em função de experiências e outras influências culturais e 
ideológicas133, ou do modo como a cristianização do seu povo tenha conservado 
elementos ideológicos anteriores 134. Pelo menos, não no sentido em que se diz que um 
Ashanti é um Ashanti quaisquer que tenham sido as influências religiosas que tenha 
sofrido 135. Tal como não tem o mesmo significado dizer que um alemão nascido numa 
família católica é católico, mesmo que se tenha convertido ao luteranismo, ou se tenha 
tornado ateu 136.  

                                                 
133 É certo que perante a doutrina da predestinação ou a ideia de uma vida santa para a grande maioria da 
população reajo com uma repulsa, quase instintiva, muito maior que perante a instituição da absolvição 
dos pecados na confissão ou perante a denúncia da “venda de indulgências”, o que é sem dúvida fruto de 
uma educação numa família de crenças católicas mas em que, sobretudo os homens, tinham posições 
anticlericais. E isto não obstante ser ideologicamente ateu e nunca ter sido crente, e, portanto, nunca ter 
passado por qualquer processo de ruptura sentimental com o cristianismo. Uma tal estranheza perante 
crenças que nunca encontrei entre pessoas com quem tenha convivido, como a da predestinação, levou-
me, por exemplo, a procurar compreender o debate entre luteranos e cristãos que sempre puseram acima 
de tudo a autoridade religiosa romana (as reflexões de Erasmo tiveram a minha atenção neste contexto), 
enquanto que sempre tive dificuldade em compreender as posições calvinistas -- ao ponto de, numa 
primeira leitura da obra de Weber sobre a ética protestante feita por curiosidade já há bastantes anos, não 
ter compreendido grande parte das teses aí desenvolvidas e não ter fixado o essencial da argumentação. 
Estou, no entanto, convencido de que há uma grande diferença entre o meu etnocentrismo face a culturas 
religiosas, e políticas, de matriz calvinista, ou face a culturas de matriz muçulmana, ou indu, ou budista, e 
os preconceitos com que um crente (mais ou menos praticante) católico se confronta com essas religiões 
ou com as culturas em que são dominantes. Se o modo como estudo, como estudei no trabalho que está na 
base desta tese, as políticas, e as culturas políticas, em que entretanto reconheço as matrizes religiosas 
calvinista e evangelista/baptista/adventista, ou mais geralmente putitano-metodistas, é marcado por 
convicções minhas, em parte construídas e trabalhadas ideologicamente, em parte adquiridas 
culturalmente, não é duma matriz cultural católica que se pode falar, não é tal matriz ou pertença que se 
me pode atribuir, ou que eu posso reconhecer em mim num processo de superação do etnocentrismo ou 
de reflexão dialéctica. É um vasto complexo ideológico que resulta da história da Europa Ocidental. É 
nesse complexo cultural e ideológico, resultante da confrontação dialéctica de muitas ideologias 
religiosas, filosóficas e políticas, de instituições e práticas culturais de várias origens, que fui educado, me 
eduquei e me fiz educar, e construí uma identidade, ou melhor, fui procurando colocar-me, 
inevitavelmente atravessado e dividido pelas contradições que neste espaço cultural e político se foram 
desenvolvendo historicamente. É uma apresentação, o mais serena possível, do resultado desse percurso 
de constante redefinição, revelação e descoberta, que este capítulo de certo modo fazem. Mas, muito 
longe de uma lógica de exposição autobiográfica, o que aqui se faz é a apresentação de um quadro 
ideológico, trabalhado pela teorização das ciências sociais e um pouco da filosofia, e, ao mesmo tempo, 
reelaborado numa procura metódica de distanciação etnocêntrica na compreensão de culturas e ideologias 
que me são mais ou menos estranhas, a mim mais ou menos tanto quanto aos muitos outros cujos dados e 
teorias utilizo; trabalho de distanciação que é pessoal, tanto quanto teórico-científico, e que acaba por 
refluir ao contexto cultural em que tem origem, ao tomar como objecto de atenção e estudo as influência 
culturais e ideológicas que se cruzaram e cruzam no espaço e na história da Europa.  
 Nos capítulos 1 a 3, são apresentados, comentados e discutidos os conceitos nos contextos 
teóricos em que foram formulados e nas situações históricas a que foram aplicados ou a partir da análise 
das quais foram elaborados. Sendo a apresentação destes conceitos feita numa sequência que cruza a 
cronologia das elaborações teóricas e das situações históricas, isso não pode ser tomado por uma 
abordagem histórica. 
134 Cf. DUMEZIL, 1982, p. 248 e 236, citando Dubuisson, bem como S.A Brooke de Beginings of 
English Society, sobre a via erudita dessa conservação; e Mircea ELÍADE, em O Sagrado e o Profano (s. 
d., p. 172), sobre a conservação por via cultural. 
135 Cf. GOODY, Lógica da Escrita, 1987, pp. 20-26. 
136 É por considerações como esta que a questão do reconhecimento do papel do cristianismo na história 
da Europa, eventualmente a incluir no preâmbulo de uma “Constituição para a Europa “ é problemática e 
rejeitada por um “europeu” como o autor desta tese. É que, por cristianismo, nem todos entendem a 
mesma coisa, e o carácter “cristão” da “cultura europeia” tem a ver com um processo em que o 
cristianismo está intimamente ligado à sua negação e à sua diversificação (Como já aqui referi, muito 
maior do que a do islamismo). Para um católico–apostólico–romano, o cristianismo é uma essência que se 
soltou do sepulcro de Jesus, foi conservada no culto reprimido das catacumbas, emergiu e afirmou-se na 
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Contudo, a ideologia cristã e o seu carácter de “religião mundial” (GOODY, 
1987, pp. 27) não resolvia totalmente o problema com que se deparavam as tribos 
nórdicas (que se convertiam ao cristianismo quando invadiam territórios ocupados por 
cristãos, assim como quando os seus territórios eram dominados por exércitos cristãos 
como os de Carlos Magno), assim como colocava problemas novos ao clero do império, 
primeiro romano-cristão e depois, romano-germânico. A questão mais difícil que ficava 
por resolver tinha a ver com a posição do clero nessa ordem social. E é aí que a teoria 
das três ordens desempenha um importante papel regulador e legitimador.  

Em Les trois ordres ou l’imaginaire du féodalisme, Georges DUBY (1974) 
procura a origem da teoria das três ordens invocada nos concelhos convocados pelos 
bispos no ínicio do segundo milénio (e nomeadamente por Adalberon, bispo de 
Laon) 137. Duby sugere que João Erígeno (também conhecido por João Escoto por se ter 
deslocado para as escolas da Escócia onde os clérigos irlandeses faziam evangelização 
desde o século VI) tenha tido um papel importante na elaboração dessa teoria ligando-a 
à ideologia das três funções nos povos indo-europeus (de que a cultura gaélica estava 
imbuída), da qual teria tido conhecimento na forma de formulações eruditas através do 
textos clássicos romanos e gregos, e ligando-a também às elaborações teóricas sobre a 
Santíssima Trindade feitas pelos Padres da Igreja 138. Mas Dumezil discute o papel deste 
irlandês e valoriza sobretudo o papel de Alcuino, um saxão que, tendo-se instruído nas 
escolas irlandesas da Escócia, fora chamado por Carlos Magno, no final do século VIII, 
para fundar a Escola do Palácio, tal como Escoto viria a ser chamado décadas depois 
por outro rei carolíngeo (DUMEZIL, 1982, p. 242). 

Segundo DUMEZIL, (1982, pp. 219, 221 e 231), a evangelização dos saxões 
confrontava-se com uma dificuldade acrescida, em relação à dos celtas, resultante da 
organização social destes povos não ter uma classe social de sacerdotes: os sacerdotes 
saxónicos não seriam uma classe como os druidas entre os celtas e, tomando como 
referência a hierarquia de níveis sociais e de funções que nos povos indo-europeus vai 
do sagrado ao profano, começando pela magia e a justiça, passando pela acção guerreira 

                                                                                                                                               
consciência dos reis pagãos, a começar por Constantino, ergueu catedrais – de que a de S Pedro e S. Paulo 
erguida em Roma sobre o que crêem ser o túmulo do fundador, é a máxima expressão simbólica –, 
protegeu os pobres, alcançou a paz possível entre os homens na Terra construindo instituições justas e 
assegurou a via da salvação eterna aos crentes. Mas o cristianismo, pode ser também a cultura da ideia de 
mal e de pecado associada ao desprezo e suspeita em relação ao corpo, a legitimação da opressão, a 
contemporização com a degradação dos costumes, a manipulação das consciências em favor de interesses 
particulares, a repressão violenta das dissidências e a inquirição das consciências, a devassa e a denúncia 
com base na inveja e no desejo de uniformização, o sofrimento em nome dos seus dogmas; como pode ser 
visto como a emergência e a sustentação de ideias de justiça e de igualdade entre os homens, a 
reafirmação da sua fraternidade; ideias e instituições delas resultantes que, em grande parte, também se 
desenvolveram e concretizaram à margem e, sobretudo, contra os poderes constituídos e as ideologias 
impostas em nome do cristianismo (como talvez em nenhuma outra parte do mundo), o que significa que 
ao cristianismo poderiam ser atribuídos méritos até na génese do que foi construído contra “ele”. Claro 
que o que tudo isto, a que aqui tão grosseiramente se alude, e muito menos uma referência à 
complexidade histórica, mesmo tão mínima como a que se faz nesta tese, não cabe no preâmbulo de uma 
constituição. Qualquer redacção que tivesse só podia ser a expressão de uma relação de forças política, ou 
de uma habilidosa manipulação ideológica, como muitas outras que o estudo histórico dos documentos 
que fazem a História pode revelar e foi revelando. 
137 Em DUMEZIL, 1982, pp. 207, 226 e 246, pode-se encontrar importantes referências bibliográficas 
sobre este tema, desde o artigo inaugural de Jean Batany, “Des trois funtions aux trois etats?”, publicado 
nos Annales, em 1963, até uma tese de doutoramento de Griesward, publicada pela Payot, em 1981 sob o 
título: L’Arqueologie de l’épopée médiévale: structure trifonctionnelle et mythes indo-européens dans le 
cycle des Narbonnais. 
138 Cf. DUMEZIL, 1982, p. 243, que rejeita completamente esta relação que Duby propõe com base num 
tratado da patrística traduzido por João Erígeno e que constaria da biblioteca dos bispos de Laon. 
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e terminando na actividade laboriosa, os reis saxónicos, oriundos da classe guerreira, 
ocupariam sozinhos o nível sacral 139. Fazendo referência a um texto de Daniel 
Dubuisson, “L’Irlande et la théorie médiévale des Trois Ordres” 140, DUMEZIL (idem, 
p. 226) faz notar que, nas sociedades celtas, com a cristianização, os padres e bispos 
católicos puderam ocupar o lugar dos druidas na hierarquia social, que era o mais alto a 
seguir ao rei, sem modificar a posição deste, cuja legitimidade se constituía 
mitologicamente por uma genealogia divina que não passava por nenhuma das classes 
sociais, mas que o papel e os direitos do clero não eram compreendidos pelos príncipes 
saxónicos (idem, p. 231). A evangelização dos saxónicos começou por ser feita na costa 
ocidental da Escócia (Northumbria) e depois na Inglaterra, onde os anglos se tinham 
tornado dominantes sobre os bretões com a decadência do império romano. Esta 

                                                 
139 Cf DUMEZIL, 1982, pp. 212/213, 222, 225/226 e 231. Este autor analisa um poema da epopeia 
escandinava, o Rigspula, onde se expõe a origem mitológica das divisões sociais deste povo (Dumezil 

considera mesmo que se trata de um processo de formação das classes e da génese do rei que nos é dado a ver) com base na 
ideologia indo-europeia das três funções (soberania mágica e jurídica, força física e fecundidade), e onde 
é posta em evidência a especificidade que tem, entre os povos do ramo saxónico, o lugar social do 
soberano. Estes povos, embora, segundo Dumezil, “professem uma teologia trifuncional clara” (idem, p. 
209), como por exemplo no santuário de Upsala com a hierarquia entre Odinn, Pórr e Freyr (Equivalente 
a outras triologias indo-europeias, como por exemplo a romana, que nos é mais familiar, com 
Júpiter/Zeus, Marte e Quirino), não dividem as suas sociedades exactamente segundo essas três funções. 
Neste poema (Na Rigspula), é narrado como um deus, sob o nome humano de Rigr (que é o nome celta 
para rei), se faz hospedar sucessivamente por casais humanos que têm as significativas designações de 
Bisavós. Avós e Pais. Da fecundação das mulheres resultam sucessivamente três filhos do deus que estão 
na origem de descendências que no poema são caracterizados pelas cores e actividades que são próprias 
de cada um dos grupos sociais saxónicos: O filho de «Bisavó» recebe o nome que entre os escandinavos 
designa os escravos, e toda a sua descendência tem nomes pejorativos e está conotada com a cor negra; o 
filho de «Avó», que é caracterizado pela cor vermelha do seu cabelo e rosto, recebe o nome que designa o 
camponês livre, Karl, os seus filhos têm nomes que fazem alusão à vida camponesa, e um deles toma o 
nome Smidr, ou seja, Artesão; o filho de «Mãe» é caracterizado pela sua cor branca brilhante, recebe o 
nome de Jarl que entre os escandinavos designa a nobreza, e esmera-se em actividades ligadas ao combate 
e à caça. Só junto de Jarl e da sua descendência Rigr permanece e é o último dos filhos de Jarl, Konr que 
escolhe e educa no conhecimento das runas (as máximas sagradas e as da vida profana), nas artes do 
parto, da adivinhação pelo piar dos pássaros, de aplacar os espíritos e acalmar os homens afastando os 
receios, de modo que ele pode tomar o nome de Rigr e fazer-se reconhecer como o primeiro rei: Konr 
ungr.  
  DUMEZIL (1982, pp. 213, 217-219), procura a uma explicação para o facto de o deus escandinavo 
tomar o nome celta para rei, na possibilidade de que o autor (segundo ele, seguramente escandinavo) do 
poema, tendo frequentado alguma das colónias que o seu povo estabeleceu na Irlanda, ter feito a 
comparação com a estrutura social e o papel do rei entre os gaélicos apercebendo-se da especificidade e 
(porque não colocar a hipótese?) da relativamente reduzida legitimidade de um rei escandinavo que era 
concebido como sendo oriundo de uma só das classes sociais, enquanto que entre os celtas era pensado 
como não estando ligado a qualquer delas pela origem, partilhando, num nível superior, de todos os 
atributos e funções de cada uma dessas classes. No aprofundamento da hipótese explicativa de Dumezil, é 
de considerar a possibilidade de que o facto de entre os saxónicos o rei ser um dos guerreiros, o chefe dos 
guerreiros (DUBY, 1980, pp. 129, 136, 138), embora sem ter em conta as considerações mitológicas de Dumezil, 
considera mesmo que nalguns povos saxónicos não havia monarquia e que a emergência dessa instituição entre eles 
está relacionada com as suas incursões nos territórios do Império Romano), e o facto de, não havendo classe de 
sacerdotes assumir as funções sacerdotais e mágicas de um grupo social talvez desaparecido (Cf. 
DUMEZIL, Myth et Épopé, 1986, pp. 462-463, sobre as três tribos da epopeia dos Nartas transmitida oralmente entre 
os ossetas do norte) fizesse com que estes povos sentissem como problemática a legitimidade do rei, 
sobretudo com a diminuição da actividade bélica, e os levassem a procurar na realeza sacral que o 
cristianismo veiculava, essa legitimação que já era problemática, mesmo para o seu povo; que podia ser 
problematizada por um intelectual do seu povo, pelo menos quando fazia comparações com outros (Cf. 
GOODY sobre os intelectuais como exploradores criativos das suas culturas em Domesticação ..., pp 31 e 
ss. ; e BERGER E LUCKMANN, 1973, sobre a os processos de conservação de um universo simbólico 
quando se confronta com outros) . 
140 Publicado na Revue de l’histoire des religions, 1975, pp. 35-63. 
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evangelização era acompanhada pela introdução do clero local na cultura latina que 
tinha sido conservada pelos monges irlandeses, tendo levado à constituição de 
importantes escolas em Whitby, Yarrow e York, que era também importante centro de 
colonização saxónica 141. Mas conhecendo bem a ideologia nacional saxónica, 
nomeadamente a ausência de classe sacerdotal e o papel dos reis, os clérigos aí 
formados terão percebido que a articulação dos modelos sociais passava 
obrigatoriamente pela redefinição do papel dos reis saxónicos em relação aos seus 
povos e pelo esclarecimento da sua relação com a igreja (DUMEZIL, 1982, p. 235), 
aceitando um estado transitório em que a igreja romana influenciava fortemente a 
sociedade mas sem se incorporar na hierarquia (idem p. 232). Começaram, portanto, 
pela reformulação do carácter sacral da realeza que era inerente à função social dos 
soberanos saxónicos.  

DUMEZIL ( idem, p. 232-234) traduz algumas passagens de uma carta de 
Alcuino a um rei saxónico em que a função do rei é formulada em termos admitidos 
pela doutrina eclesiástica, mas compreensíveis pelo rei no quadro da sua ideologia 
saxónica, que neste aspecto é comum a todo o espaço cultural indo-europeu 142: 

 
Lemos também [nos textos latinos clássicos] que a conduta virtuosa do rei é a 
prosperidade da nação inteira: a vitória do exército, o bom estado do clima, a abundância 
da terra, uma bem sucedida descendência de filhos, a saúde da massa do povo [...] Ele 
está tanto mais obrigado a dirigir-se a Deus, quanto não o faz só por ele mesmo, mas 
pela prosperidade da nação inteira. (idem, p. 233) 

 
 Ao mesmo tempo que é reconhecido como depositário de forças sobrenaturais 
(e, subjacentemente, de poderes mágicos (idem, pp. 212 e 213), a manutenção destas é 
condicionada à sua obediência a Deus, que se manifesta nas orações e sacrifícios, assim 
como na bondade moral das acções (idem, p. 233). Mas, como Dumezil faz notar, o 
sistema de funções sociais referido não incorpora os padres. Estes são só apresentados 
como mediadores entre o rei e Deus, ou mais exactamente, como uma concretização na 
terra do ser divino: “Os reis devem ser os defensores e protectores das Igrejas do Cristo, 
a fim de viverem numa longa prosperidade pelas orações dos servidores de Deus. 
Porque a Igreja é a esposa do Cristo e quem tenta violentá-la ou privá-la do que lhe 
pertence, Deus Cristo, esposo da sua santa Igreja, o pune” (idem, p. 234) 143. 

Dumezil conclui que os «servidores de Deus» não são apresentados como sendo 
da “mesma natureza que o exercitus e a plebs, nem, por consequência, colocados como 
eles sob o rei”, dependendo directamente de Deus, como toda «a Igreja». O rei não os 
comanda, mas tem o dever de os proteger. Na expressão de Dumezil, a Igreja apresenta-
se, na qualidade de esposa do Cristo, “como hóspede benéfico e exigente”. 

No caso de Pepino e de Carlos Magno, as funções directamente ligadas ao 
sagrado foram mesmo plenamente reconhecidas 144. Na síntese que Georges Duby faz 
das funções atribuídas aos reis francos ungidos, pode ler-se:  

 

                                                 
141 No século VIII, a Escócia (Northumbria) e a Inglaterra passaram por sua vez a ser centros de 
evangelização e de instrução na cultura latina para os germânicos continentais, e alguns desses clérigos 
deixaram testemunho em cartas das dificuldades que tinham em fazer compreender aos príncipes 
saxónicos o papel que concebiam para o clero. Cf. DUBY. Cf. tb. DUMEZIL, 1982, p. 231 e 236. 
142 Cf. DUMEZIL, 1982, pp. 209, 212/213, 217/218, 226 e 237 (onde cita Claude Carozzi); e DUMEZIL, 
Mythe et épopée I, 1986 (1968), pp. 447, 458, 463 e 633. 
143 É a ideia da Igreja como “corpo de Deus”, porque continuadora do Jesus, Deus feito homem, através 
da Eucaristia (cf. DUMONT, 1992, p. 54). 
144 Cf. DUBY, 1980, pp. 122 e 64. 
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A sua tarefa principal era levar o povo de Deus à salvação e a sua tarefa espiritual não 
se podia separar dos seus actos temporais. Sob a influência dos clérigos que os rodeavam, 
especialmente dos monges que ganharam importância no tempo de Luís, o piedoso, tinham o cuidado de não 
permitir que as actividades económicas perturbassem a ordem estabelecida pela vontade de Deus. Tendo 
sempre em conta os preceitos das escrituras, era seu especial desejo purificar as 
práticas comerciais, o uso de dinheiro e todas as transacções em que perigasse o 
espírito de caridade. Sempre que um desastre ou a ira divina perturbassem a ordem natural, o rei tinha o 
dever de actuar. Nos anos em que as más colheitas e a fome chamavam a atenção para o 
estatuto indefinido da vida comercial, faziam decretos ou criavam restrições e 
procuravam definir a diferença entre o que era puro e impuro, legítimo e ilegítimo. (. 
DUBY, 1980, p. 122) 

 
E, de uma capitular régia do ano 806, este historiador transcreve a seguinte definição de 
lucro ilegítimo: 
 

Todos os que comprem trigo no tempo da colheita ou vinho após a vindima, não por 
necessidade mas com motivo oculto de cupidez – por exemplo, comprar um modium por 
dois denari retendo-o até este poder ser vendido por quatro ou seis denarii, ou mais – 
estão a fazer aquilo a que chamamos um lucro ilegítimo. Mas se compram por 
necessidade, para seu consumo ou para distribuir pelos outros, chama-se a isso 
negotium. (idem, p. 122/123) 

 
A “distribuição” a que aqui se faz referência, era segundo Duby, a inerente às 

relações de dependência, que implicavam ofertas. 
 

A sociedade no seu conjunto era cruzada por uma rede infinitamente variada de 
circulação da riqueza e dos serviços originados por aquilo a que chamei «generosidade 
necessária: dádivas de dependentes aos protectores, da família às noivas, de amigos 
aos anfitriões, dos notáveis aos reis, dos reis aos aristocratas, de todos os ricos a todos 
os pobres e, por fim, de toda a humanidade aos mortos e a Deus. (idem, p. 69)  
... 

Os poderosos do reino chegavam à corte com os braços cheios [produto do saque na 
sua maior parte, e prova da sua competência numa actividade que era o principal campo 
de emulação entre os nobres]. As dádivas regulares não constituíam somente uma 
manifestação pública da sua amizade e submissão, um símbolo de paz semelhante 
àqueles que mantinham a paz ente os povos: quando oferecidos ao soberano, 
universalmente olhado como o intermediário natural entre todo o povo e os poderes 
sobrenaturais, garantiam a prosperidade de todos, solos férteis, colheitas abundantes e o 
fim das epidemias.  
  Todas estas ofertas tinham de ser retribuídas pela generosidade dos que as recebiam. 
Nenhum homem rico fecharia as suas portas aos que pediam mercês, mandaria embora 
os famintos pedindo esmolas à porta do seu celeiro, ou desprezaria qualquer desgraçado 
que lhe oferecesse os seus serviços a troco de comida, roupa e protecção. (idem, 64) 

 
E concluía que “através da munificência senhorial [...] a Europa medieval conseguia um 
certo grau de justiça social reduzindo a miséria total a simples pobreza” (idem, p. 65).  

Este historiador (DUBY, p. 63) refere-se expressamente a uma ideia de 
sociedade do tipo da que Marcel Mauss descreve em Essai sur le don, de tal modo que 
se pode suscitar a dúvida sobre se a caracterização que fez da primeira metade da Idade 
média não seria demasiado influenciada pela teorização de Mauss. A vastidão dos 
documentos em que Duby se baseia e as exigências metódicas da ciência histórica 
fazem com que essa dúvida seja atenuada 145.  

                                                 
145 O próprio historiador reconhece que muitas das circunstâncias em que processavam as interacções 
“estão rodeadas da maior obscuridade” (DUBY, 1980, p. 122) e que as fontes escritas, para além das 
capitulares régias, têm origem no clero. Este teria, por um lado, tendência a “lamentar-se das misérias do 
seu tempo” e a “sobrestimar qualquer manifestação aparente da ira divina” (idem, p. 130) mas por outro 
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Carlos Magno – Um mandato social e um orçamento da Igreja para as tarefas de assistência 
  
Em Metamorphoses de la question social, Robert CASTEL (1995) faz um levantamento 
de como as sociedades foram formulando e vivendo a questão de um número 
significativo de homens não poder assegurar por si só os meios necessários para a sua 
subsistência e por vezes a maioria da população cair na situação que, designada por 
miséria, está para além da degradação que corresponde à pobreza, e de como isso 
gerava, entre os miseráveis, desafiliação e, entre os poderosos, uma inquietação sobre a 
coesão da sociedade 146. Este sociólogo, começa esse levantamento pela comparação do 
período da dinastia carolíngia com o período caracterizado pelo renascimento das 
cidades e do comércio, a partir do século XIII. Porque, para compreender o que está 
actualmente em jogo na assistência social (147) mil anos depois, CASTEL (1995, pp. 48, 
59/60, 63, 65, 91) considera necessário que nos reportemos às situações históricas no 
seio das quais se constituíram as representações sociais e as motivações da organização 
de serviços de assistência pelo Estado em substituição e, em grande parte, por 
reconversão da solidariedade social que era própria das sociedades tribais, ou da 
interdependência hierarquizada a nível doméstico das gens nos impérios ou na 
domesticidade como ela se reconstituiu no Estado feudal (cf. CASTEL, 1995, pp. 56-
58) 148-- como aqui se tem vindo a mostrar. 

Embora tivesse sido só a partir do século XIII que, com o crescimento das 
cidades e a decomposição do sistema feudal, a questão social teria surgido como tal, 
Castel encontra, já no Estado carolíngio, as primeiras “intervenções especiais 
constitutivas do social-assistencial”, em que se pode falar de “uma intervenção da 
sociedade sobre si mesma”, diferentemente das “ instituições que existem pela tradição 
e pelo costume” (p. 60) 149. Diversamente de muitos autores de obras históricas sobre a 
assistência, Castel não admite que a preocupação em gerir racionalmente a pobreza só 
tenha surgido no século XVI, em substituição de uma motivação essencialmente 
caritativa que a igreja se limitaria a gerir (pp. 65 e 69-70). E põe em evidência como as 
práticas assistenciais da Igreja, desde o império de Carlos Magno, das autoridades 
municipais, desde o século XII, e os éditos reais de Inglaterra, Portugal, Aragão, Castela 
                                                                                                                                               
propagava uma “ideologia da paz” que promovia a “Cidade de Deus” (idem, p. 125) e que, portanto, 
poderia sobrevalorizar o efectivo papel dos reis e dos senhores como protectores dos povos; não só (como 
se pode ler acima) em relação ao pecado, promovendo a acção do clero, mas também das agressões 
militares, da escravização, da usura e dos abusos da especulação no comércio (idem, pp. 123, 124). E 
considera que as disposições das capitulares como a que aqui se transcreveu, mostram também que “a 
obtenção de lucros baseados na utilização de dinheiro tinha penetrado e substrutura da economia, até ao 
nível da produção e consumo de bens básico” e que, pelo menos em tempos de carestia, “havia homens 
que ganhavam dinheiro à custa «daqueles que vendem o vinho e os cereais antes das colheitas e por isso 
ficam pobres»” (DUBY, 1980, p. 123, citando outra passagem da mesma capitular de 809). E Duby 
admite que, mesmo em períodos de relativa abastança, “eram raros os comerciantes que se limitavam a 
um papel de intermediários benevolentes” (idem, p. 124). Mas conclui que os códigos morais para o 
comércio e o empréstimo, embora não impedissem o crescimento de uma actividade comercial e 
financeira que os não respeitava, impediam, mesmo assim, “que os camponeses da Europa medieval se 
encontrassem tão desesperadamente em dívida como tinham estado os do mundo clássico ou como 
estavam os desgraçados do mundo muçulmano” (p. 125). 
Cf. GOODY, 1987, p. 66, sobre a mitigação da miséria na Mesopotâmia através de instrumentos de 
regulação e normalização 
146 Esta é, apenas, a sua primeira definição da questão social. 
147 Chame-se-lhe segurança social ou solidariedade! Não importa aqui, trata-se das políticas do Estado e 
das atitudes da sociedade em relação à questão social. 
148 A motivação religiosa podia passar, mais ou menos, pela mediação sacerdotal ou real.   
149 Com as novas instituições passar-se-ia do que Castel designa por “sociabilidade primária” a uma 
“sociabilidade secundária”, na medida em que os novos sistemas relacionais não passam pelos grupos de 
pertença, familiares, de vizinhança ou de trabalho (cf. CASTEL, 1995, p. 60). 
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e França, desde 1349, relacionavam a questão da assistência com as questões da 
desafiliação da ordem social, da validez para o trabalho e da gestão de uma reserva de 
mão de obra barata através da assistência na miséria mas também do controlo dos 
salários 150 -- como acontecia em meados do século XIV, quando, devido às guerras e 
epidemias, a oferta de trabalho escasseava e as exigências dos trabalhadores 
aumentavam 151.  

Carlos Magno fixou numa capitular régia a parte do dízimo destinada à 
assistência e atribuiu responsabilidades nessa matéria a mosteiros, bispos e grandes 
senhores em quem delegava poderes de administração e defesa territorial 152. Além 
disso, as grandes fundações monásticas tinham regras financeiras para a distribuição aos 
pobres de parte das riquezas que lhes eram doadas ou que resultavam da administração 
das extensas propriedades agrícolas e florestais que iam recebendo por testamento 153. 
Essas doações eram a forma que no cristianismo assumia o sacrifico de parte da riqueza 
à divindade com a intenção de propiciar a prosperidade na vida terrena e, ainda mais 
importante, a salvação na vida eterna. O clero, como mediador das relações dos laicos 
com Deus, mas no respeito da antiga crença dos povos semitas segundo a qual dar aos 
pobres era sacrificar à divindade154, não só se sentiam na obrigação de redistribuir parte 
do que lhes era dado para salvação das almas, e muito provavelmente também por 
saberem que isso contribuía para a paz entre os homens, como pretendiam também ser 
mediadores das esmolas que os ricos tinham intenção de dar aos pobres. Esta mediação 
teria entre outras intenções que se lhe podem atribuir, uma justificação na necessidade, 
cada vez mais sentida, de seguir critérios precisos na redistribuição de bens e no «tomar 
a cargo» os indigentes.  

Enquanto DUBY (1980, p. 69), GOODY (1987) e muitos outros, põem em 
evidência o extraordinário aumento do pessoal religioso que o enriquecimento da Igreja 
proporcionava155, CASTEL chama a atenção, desde o início da obra (1995, pp. 60/61, 
63, 78, 84), para a necessidade de uma especialização profissional do pessoal e das 
instituições assistenciais 156.  
                                                 
150 Ao mesmo tempo, põe também em evidência a relação entre os sinais de afiliação, de invalidez, de 
sofrimento e de disponibilidade para o trabalho e o modo como uma assistência baseada na invalidez e na 
pertença à comunidade deixava em segundo plano, ou ocultava mesmo, a problemática moral e o 
problema social da miséria de um número crescente de homens que trabalhavam ou, tendo profissão, 
procuravam trabalho e, obrigados a deslocar-se para esse efeito, perdiam os laços de pertença comunitária 
e se aproximavam da condição dos que vagabundeavam com as mais diversas motivações (cf. CASTEL, 
1995, pp. 75, 59, 66, 89 e, já noutros contextos históricos, pp. 223-236, 264, 266, 333 e 475). Este é um 
aspecto da questão social a que se dará atenção na 3ª Etapa, a propósito das políticas educativas e sociais 
“para os deficientes” no contextos socio-políticos em que se desmonta o “Estado Social”; contexto em 
que serão também discutidos os conceitos de “normalização” e “inclusão”. Para isso, é igualmente 
importante o contributo que Castel dá nesta obra sobre a formação do que designa por “sociedade 
salarial” e as políticas social-democráticas. 
151 Cf. CASTEL, 1995, pp. 66, 71, 75, 80-87, 89-91, 111 e ss. 
152 Cf. CASTEL, 1995, p. 77, fazendo referência a B. Geremek (La potence ou la pitié, Gallimard, 1987), 
que vê aqui “um serviço social avant la lettre”. 
153 Cf. DUBY, 1980 pp. 65, 68, 134, 175 e 182; e Goody, 1986, pp. 34, 77, 99-101 e 171. 
154 Cf. MAUSS, 1985, e DUBY, 1980, p. 68. Desenvolver nota a partir do pauper Cristus e p. 67. 
155 Na análise de Goody (1987), é também posto em relevo o desenvolvimento de tecnologias associadas 
à administração como a contabilidade e outros usos da escrita. E Duby, está particularmente atento aos 
desenvolvimentos literários e intelectuais que se fazem sob a tutela da Igreja. Mas os aspectos postos em 
evidência por Castel, e que mais á frente, noutro capítulo, relacionaremos com teorias sociológicas de 
Parsons e de Hughes, são particularmente relevantes para a temática central desta tese no que se refere à 
cultura profissional) 
156 Na perspectiva de DUBET (2002), poderia dizer-se que essa profissionalização surge no contexto da 
formação de instituições no sentido estrito da emergência de um “programa institucional”. Embora 
tocando (p. 62) esse tema pelas questões do carácter intra ou extra-institucional das práticas assistenciais 
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Estas práticas apresentam sempre pelo menos esboços de especialização, núcleos de 
uma profissionalização futura. Não é qualquer um, nem de qualquer modo, nem em 
qualquer lugar, que toma a seu cargo este tipo de problemas [157], mas indivíduos ou 
grupos pelo menos parcialmente mandatados para o fazer, e identificados como tal. Por 
exemplo, o padre, o fabriqueiro ou tesoureiro de igreja (marguillier), o oficial municipal ... 
são já à sua maneira «funcionários» do social na medida em que o seu mandato é, pelo 
menos em parte, assegurar este tipo de actividade especial [158]. A delimitação de uma 
esfera de intervenção social suscita assim a emergência de um pessoal específico para o 
instrumentalizar. (p. 61) 

  
 Castel introduz aqui, em nota, uma referência à definição de profissão por 
Weber como “a prestação em continuidade de serviços a fim de obter os meios da sua 
subsistência ou lucros” (p. 61, citando Weber de Histoire econòmique: Esquisse de une 
histoire de l’econoie et de la societé, Gallimard, 1991, p. 17), no âmbito da qual o 
feiticeiro (sorcier) teria sido o primeiro profissional 159. Mas faz notar que o feiticeiro 
não é propriamente um especialista, conquanto seja “um profissional do religioso em 
geral”. Acrescenta que um religioso pode ser um profissional a tempo parcial de 
actividades sociais especializadas, concluindo que “o clérigo está ao serviço de Deus e 

                                                                                                                                               
(v. pp. 78 e 84, referência à institucionalização no sec. XIII) e do carácter moralizador e de aprendizagem que 
lhes era associado (pp. 82, 85, 87), questões em relação às quais são referidas oscilações, Castel coloca a 
ênfase numa especialização profissional. Isto é mais específico do que o conceito geral de profissões de 
“controlo simbólico”. É claro que a problemática do controlo simbólico, tal como a desenvolvem autores 
como Bourdieu e Bernstein ou, noutra perspectiva, Foucault, é importante para pensar a actividade, os 
contextos institucionais e as situações de trabalho destes profissionais. Mas, como se verá, primeiro com 
Hughes e depois com Dubet, o conceito de controlo simbólico é insuficiente para pensar a actividade 
destes profissionais: quer esse pensamento se faça de uma perspectiva exterior à sua experiência e 
representações, quer se faça a partir dessa experiência. Essas abordagens serão feitas no Capítulo 3. 
157 Deslocando-nos para uma época muito mais recente, deparamo-nos com pessoas que, face aos 
problemas dos “deficientes”, tendem a assumir o princípio de que pelos “deficientes” se deve fazer tudo, 
desligando assim a implementação das políticas de assistência social ou educativas de qualquer relação 
com a questão social (a questão das vastas desigualdades) que está na origem das políticas sociais e dos 
dispositivos assistenciais. Projectam na condição do «deficiente» todas as suas frustrações pessoais no 
confronto com a sociedade, vendo neles a cristalização de uma profunda legitimidade para tudo reclamar 
da sociedade. Embora este processo mental (e social, pela aceitação que encontra na sociedade) não passe 
por categorias de pensamento de origem doutrinária religiosa, está muito próximo da doutrina (ou, pelo 
menos, da crença) cristã, de que os «deficientes», os “simples” e «os que carregam os sinais físicos do 
castigo» estão mais próximos de Deus e mais facilmente obtêm a “graça divina” (Embora haja uma 
diferença entre a primazia no Reino Celeste e a primazia no mundo terreno). De igual modo pode ser 
procurada uma relação com as crenças e os direitos dos pobres, subjacentes à zedaca dos povos semitas 
(cf. Mauss); os pobres e sofredores como incarnação de Deus, à semelhança do sofrimento do Cristo; mas 
também a ideia de que a esmola é uma forma de sacrifício à divindade (Mauss), e de reconhecimento no 
dízimo da dívida para com o criador e verdadeiro senhor de toda a natureza e provedor de toda a 
prosperidade – Cf. Duby pp. 68, 175, 182 e tb. Castel, 1995, pp. 67-77). 
158 É importante sublinhar que é sempre alguém em nome da divindade ou da totalidade da sociedade. É, 
por isso, para começar, que a intervenção de leigos e voluntários, cada vez mais promovida nesta fase de 
desmantelamento do Estado Social, é muito problemática, e exige reflexão, mesmo do ponto de vista dos 
políticos e funcionários quer dizem levar a cabo esta tarefa de desmantelamento em nome dos interesses 
do povo. Isso ficará mais claro com as observações de Hughes e a discussão que Dubet faz nos últimos 
capítulos de Le Déclin de l’institution (sobretudo sobre a questão da relação e da intrusão – tb. Couturier 
sobre o acompanhamento de proximidade e de longa duração; sem esquecer a “nova” tecnologia 
assistencial proposta pelo Baron de Girando em Le visiteur du pauvre (Ver CASTEL, 1995, p. 396)). Dada a 
referência ao feiticeiro como primeiro profissional, é oportuno dizer que se trata de aprendizes de 
feiticeiro com todas as conotações que esta expressão tem. Sempre me espantou que tantos formadores e académicos 
na área da educação especial ignorem tão soberbamente estes aspectos, sobretudo quando enveredaram pela retórica da inclusão. 
Diga-se em abono da verdade que no campo profissional do Serviço Social sempre me apercebi de uma perspectiva mais cuidadosa, 
embora no início a tomasse por algo cínica ou de desistência/acomodação profissional) 
159 Cf. GOODY em Domesticação do Pensamento Selvagem, p. 31 
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dos pobres e é pago para as duas actividades” (p. 61) 160. E continua, insistindo na 
necessidade de um mínimo de tecnicização: 
 

Mesmo na ausência de uma especialização exclusiva, e a fortiori de uma formação 
profissional específica, o mandatado está constrangido a avaliar as situações sobre as 
quais deve intervir ou não, a seleccionar os que merecem ajuda, a construir categorias, 
nem que sejam grosseiras, para guiar a sua acção. A sua prática não deve ser 
confundida com a de um membro ordinário (não mandatado) da comunidade, mesmo se 
alguns destes exercem uma actividade do mesmo tipo, por exemplo um particular que dá 
esmola a título «privado». A prática do interveniente mandatado deve ser ritualizada e 
fundar-se sobre um mínimo de saberes, de perícia (expertise) e de tecnicidade própria. 
Não há prática social sem um núcleo, nem que seja mínimo, de conhecimentos sobre as 
populações que se visam e sobre as maneiras de as tomar a cargo, ou pelo contrário de 
as excluir da tomada a cargo. (CASTEL, 1995, p. 61) 161 

 
Este autor (p. 69) fala de uma “economia da salvação” de que resultava um 

“orçamento para a assistência”, mas considera que essa economia é, antes de mais, uma 
economia simbólica, fazendo notar que: 
 

As «obras de misericórdia» desenvolvem uma economia política da caridade em que as 
esmola que extingue o pecado» constitui o valor de troca. Estabelece-se assim um 
comércio entre o rico e o pobre que beneficia as duas partes: o primeiro obtêm a sua 
salvação graças à sua prática de caridade, mas o segundo é igualmente salvo desde que 
aceite a sua condição [162]. Last but not the least, a ordem inegualitária do mundo é 
também ela salva nesta economia, que se revela providencial também no sentido que, 
reconhecendo a pobreza como necessária, ela justifica a sua existência e não tem que 
encarregar-se senão das manifestações mais extremas. (CASTEL, 1995, p. 70)  

 
Este é o tema que desenvolve na abordagem do desenvolvimento da racionalidade na 
gestão da pobreza, que é o cerne da sua obra e que lhe permite articular a questão da 
pobreza com a questão do trabalho, articulação que, porém, só no século XVIII se 
tornará visível à própria sociedade. Mas a dimensão simbólica desta economia tem 
níveis muito mais profundos, que Castel também refere e a que, pela sua importância 
para a identificação das representações sociais associadas às “deficiências” mais visíveis 
e para a problemática da assistência social a pessoas com discapacidades, se dá aqui 
atenção particular. 

CASTEL (1995, pp. 67-74) explora a relação da sociedade medieval cristã com 
a pobreza e o sofrimento, através do modelo da vida de Jesus, pondo em evidência as 
ambivalências das atitudes e o facto da caridade institucional passar por uma 
“classificação discriminante das formas de pobreza”. 

                                                 
160 Também DUBY se refere repetidamente (1980, pp. 181, 186, 61, 68/9, 134, 175) às funções sociais da 
igreja para além da oração. 
161 E daí a importância de um saber especializado na definição e aplicação dos critérios de elegibilidade 
para a assistência, como a pertença à comunidade (que pode limitar-se a um simples critério de proximidade na 

residência); de um saber, e de um programa institucional, que permita associar a assistência à moralização; 
de um saber que permita ler os sinais de desafiliação ou a natureza da ruptura das ligações comunitárias 
(indo para além do simples critério de proximidade) e avaliar a possibilidade de recuperação ou a necessidade de 
exclusão ou repressão (Cf. CASTEL, 1995, pp. 76-92, 97/99, 105).  
162 CASTEL (1995, pp. 68 e 69) faz notar: 1) citando Mollat, autor de diversas obras sobre a pobreza na 
Idade Média, que “na iconografia cristã, o pobre é quase sempre representado à porta do rico ou às portas 
da cidade numa atitude humilde e suplicante”, como se devesse estar “bem consciente da sua 
indignidade” e dar sinais visíveis disso; e 2), citando Geremek, um dos animadores do movimento 
sindical Solidarnosk, a propósito da Vida de Santo Eloi, que “ Deus teria podido tornar todos os homens 
ricos, mas quis que houvesse pobres para que os ricos pudessem assim resgatar os seus pecados” 
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A condição social do pobre suscita uma gama de atitudes que vão da 
comiseração ao desprezo e a mendicidade (mesmo que esteja associada explicitamente a 
práticas monásticas), porque evoca a fome, o frio, a doença, o abandono, “a pobreza 
prosaica das pessoas «de vil condição»” (idem, p. 69) é conotada pejorativamente” (Cf. 
CASTEL, 1995, pp. 67-69). Para o próprio pobre, a pobreza material é uma desgraça, 
mesmo que se possa alcançar a salvação através dela 163. Mesmo a mendicidade 
associada a práticas monásticas está sob suspeita, falando Molat (Les Pauvres au Moyen 
Âge, p. 356, cit. in CASTEL, 1995, p. 67) de uma representação social dos monges 
mendicantes como “larvas de homens que se mantêm sem trabalhar graças ao nosso 
trabalho”, mas mais ainda o está a generalidade daqueles a quem a pobreza obriga à 
mendicidade, suspeitos de a praticaram por pura preguiça 164, se não mesmo com revolta 
pela sua situação de pobreza.  

Tal como Raoul VANEIGHEM (1986) que estuda as heresias medievais como 
manifestações de luta social, CASTEL (1995, p. 73) assinala uma ligação profunda 
entre pobreza e heresia, fazendo notar que a não-aceitação da pobreza era já um acto 
virtualmente herético de contestação da ordem social atribuída a Deus: “o «mau pobre» 
é antes de mais uma categoria teológica” (p. 74; cf. 96). Para beneficiar da caridade 
cristã, os que necessitam de ajuda são chamados, portanto, a manifestar com sinais bem 
visíveis, a sua humildade, a sua necessidade e o seu sofrimento (cf. pp. 96 e 100). Mas 
esses sinais têm também uma leitura com base na dramaturgia da paixão do Cristo capaz 
de mobilizar emoções profundas de compaixão. Escreve Castel: 
 

Com uma inversão tipicamente cristã, assim como os sofrimentos e a morte atroz do 
Cristo testemunham o seu carácter divino, ou o longo martirologo dos santos é o melhor 
sinal da sua eleição, do mesmo modo o horror das multidões sujas e andrajosas de 
ulcerosos, de mutilados, de cegos e de paralíticos, de coxos e de manetas, de mulheres 
deformadas, de velhos famintos e de crianças estropiadas é santificada por esta 
exaltação religiosa do sofrimento. (CASTEL, 1995, p. 73) 
 

E podia acrescentar-se que é igualmente santificada pela comoção religiosa que leva os 
homens à compaixão e à caridade. Os pobres fazem parte do corpo da Igreja porque o 
seu corpo sofre, eles são a metáfora do corpo sofredor da Igreja 165. Tudo isto é para os 

                                                 
163 Castel (p. 67) cita um sermão de Pierre de Blois, (por intermédio de Mollat in La Notion de pauvreté 
au Moyen Âge): “bem aventurados os pobres de espírito, mas não todos”. Cf . BOLTANSKI e 
THÉVENOT (1991) sobre Agostinho de Hipona. 
164 Os gradientes desta ambivalência são muitos. CASTEL (p. 68, por intermédio de G. Ricci, Naissaince 
du Pauvre Honteux, in Annales, 1983, nº1, p. 160) cita por exemplo Agostinho que manifestaria um certo 
desprezo por aqueles que estão “talmente necessitados de ajuda caritativa que nem têm vergonha de 
mendigar”. 
165 No Capítulo 5, procura mostrar-se a relação destas atitudes com atitudes modernas face ao handicap. 
É frequente depararmo-nos com pessoas que, face aos problemas dos “deficientes”, tendem a assumir o 
princípio de que pelos “deficientes” se deve fazer tudo. Desligando, assim, a implementação das políticas 
de assistência social ou educativas de qualquer relação com a questão social (das vastas desigualdades) 
que está na origem das políticas sociais e dos dispositivos assistenciais, projectam na condição do 
«deficiente» todas as suas frustrações pessoais no confronto com a sociedade, vendo neles a cristalização 
de uma profunda legitimidade para tudo reclamar da sociedade. Embora este raciocínio (com larga 
aceitação) não passe necessariamente por categorias de pensamento de origem doutrinária religiosa, está 
muito próximo da doutrina (ou, pelo menos, da crença) cristã, de que os «deficientes», os “simples” e «os 
que carregam os sinais físicos do castigo» estão mais próximos de Deus e mais facilmente obtêm a “graça 
divina” (Embora haja uma diferença entre a primazia no Reino Celeste e a primazia no mundo terreno). 
De igual modo pode ser procurada uma relação com as crenças e os direitos dos pobres, subjacentes à 
zedaca dos povos semitas (cf. MAUSS, 1985); os pobres e sofredores como incarnação de Deus, à 
semelhança do sofrimento do Cristo; mas também a ideia de que a esmola é uma forma de sacrifício à 
divindade (Mauss), e de reconhecimento no dízimo da dívida para com o criador e verdadeiro senhor de 



 129 

cristãos na Idade Média a evidência de que “o mundo é mau e o corpo desprezável”. “O 
corpo doente é uma chaga cujas queixas se elevam para Deus”. E tudo isto se inscreve 
no mistério de Deus que se fez homem e sofreu na forma de Jesus para salvação dos 
homens, ou para dar aos homens a possibilidade de salvação. “Um mistério ao qual o 
cristão só acede através de uma inversão integral dos valores, de que Nietzsche 
desmontou a lógica, e que se nutre do desprezo pelo mundo” (idem, p. 73). 

Castel (idem, pp. 75,78, 91, 98/99) mostra como, através desta valorização do 
corpo mutilado, sofredor e impotente, mesmo para trabalhar, se constituem duas 
obrigações que balizam as práticas e as instituições de assistência e se vai desenvolver a 
questão social: a obrigação de a sociedade cuidar dos inválidos e a obrigação de sofrer 
trabalhando, que pesa sobre os pobres mais do que sobre quaisquer outros (cf. pp. 101, 
106) 166.  Assim a condição para que a indigência entre nos quadros da assistência é a 
demonstração de estar exonerado da obrigação de trabalhar. Castel fala a este propósito 
de constituição de uma “handicapologie” (cf. pp. 74/75, 98, e 105)  
 

O handicap [167] no sentido lato (enfermidade [168] doença, mas também velhice, infância 
abandonada, viuvez com pesadas cargas familiares, etc.) pode remeter para uma 
«causa» familiar ou social, uma ruptura acidental das redes primárias de tomada a cargo, 
tanto quanto para uma deficiência física ou psíquica. (p. 98).  

 
Embora este critério de elegibilidade para a assistência não dispensasse o critério de 
pertença comunitária verificado antes de mais pela relação de proximidade que permitia 
avaliar a afiliação ou a causa da ruptura de ligações sociais, a valorização que se fazia 
dos sinais visíveis do sofrimento (como da afiliação), levava muitos indigentes a 
“simularem” a invalidez por meios que chegavam com frequência à automutilação e à 
mutilação dos filhos. Mas, como se pode ver em CASTEL (1995, pp. 76/77,79, 88, 90, 
99, 105) a afiliação surge muitas vezes como o critério decisivo, dando lugar a figuras 
como «o pobre da paróquia» ou «o lugar de mendicidade» à porta da Igreja. Os 
inválidos, devido a lesões físicas ou a perturbações psíquicas têm igualmente 
necessidade de as exibir e de pôr em evidência, simultaneamente, o seu carácter 
lastimável e a sua conformação com a vontade de Deus, de modo a que a bondade de 
Deus não seja posta em causa pela sua existência. O facto de alguém se revoltar ou dar 
mostras de não estar conformado com as suas lesões, põe em causa os desígnios do 
«Bom Deus» ou significa o não reconhecimento do pecado que eventualmente Deus 
assim puniu no seu alto juízo, constituindo um desafio à sua autoridade; o que podia pôr 
em perigo toda a comunidade, tal como em sociedades não cristãs os «flagelos de deus» 
na forma de malformações de um recém-nascido eram interpretadas como ameaças a 
todo um grupo169. Se no contesto das crenças religiosas dessas sociedade isso justificava 
a “exposição” ou devolução aos deuses 170, no contexto das crenças cristãs, em que o 
carácter humano existe à nascença em virtude da atribuição da alma individual por 
Deus, sendo portanto fortemente interdita qualquer prática que se assemelhe ao ritual 

                                                                                                                                               
toda a natureza e provedor de toda a prosperidade – Cf. DUBY, 1980, pp. 68, 175, 182 e tb. CASTEL, 
1995, pp. 67-77). 
166 A obrigação de trabalhar começa por ter uma motivação predominantemente ideológica, só surgindo 
ligada de uma forma clara à necessidade de desenvolvimento económico a partir do sec. XVIII. No 
entanto, associada às dependências da domesticidade tradicional e à privação dos meios de produção dos 
bens mínimos para sobreviver, a situação generalizada de pobreza já constituía uma reserva de trabalho 
mobilizável muito antes das questões da pobreza e do trabalho serem formuladas conjugadamente. 
167 Cf. Olivier GRIM (2000).  
168 Cf. GRIM (2000). 
169 Cf. GRIM (2000). 
170 Cf. GRIM (2000). 
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eugénico da “exposição”, a recusa de assistência caritativa significaria um abandono 
que pouco se distinguiria dos antigos rituais, enquanto que a caridade, quanto mais 
generosa, melhor garantiria a aceitação do sofrimento; sendo, por outro lado, a recusa 
em receber a caridade vista como um acto de revolta perante “os desígnios divinos” 
 O «pobre envergonhado» é outra figura que CASTEL (1995, pp. 101-102) refere 
como evidenciando o peso que o critério da afiliação tem na elegibilidade para a 
assistência:   
 

Os pobres envergonhados («pauvres honteux») são indigentes que receberam uma boa 
educação e ocuparam um lugar honroso na sociedade, mas que entraram em 
decadência e já não podem manter a sua posição. Encontram-se “em aflição (détresse) 
por desventura das circunstâncias sem poder recorrer ao trabalho manual porque os 
preconceitos ligados ao seu nascimento e educação, ou da profissão, ou melhor, a força 
do costume lho não permite” (CASTEL, 1995, p. 101, citando um autor anónimo do século 
XVIII, por intermédio de J-P Goutton em La Societé et les pauvres) 

  
Isto leva a que estes pobres sejam assistidos sem que sejam fisicamente incapazes de 
trabalhar. Pode-se considerar esta elegibilidade como o resultado da constatação, feita 
no âmbito profissional da assistência, da força de um “habitus” que a sociologia só viria 
a definir conceptualmente mais tarde. Para além de uma solidariedade que, funcionando 
por proximidade, levaria os funcionários da assistência a cuidar dos que lhes estavam 
culturalmente mais próximos, outra frase do mesmo autor anónimo do século XVIII 
permite compreender como se faz sentir neste caso um princípio fundamental de 
classificação social em função do tipo de trabalho. 
 

A espada, a toga (la robe), a pluma têm cada uma os seus pobres envergonhados, o 
terceiro estado não deixa de os produzir, não nas classes inferiores, dedicadas aos 
ofícios (arts) puramente mecânicos, mas entre as que abraçaram as artes liberais ou 
outras profissões cuja execução requer mais o trabalho do espírito do que o das mãos. 
(idem)  

 
 É esse mesmo princípio de classificação social que Duby põe em evidência na 
organização social do feudalismo e que, juntamente com o “senhorio” sobre terras e 
sobre os camponeses e artesãos que nelas habitam e trabalham, o leva a fazer uma 
distinção social que não coincide inteiramente com as três ordens que já aqui foram 
referidas e cuja teorização visava fundamentalmente regular as relações entre clero e 
guerreiros. Depois de se ter apresentado nos parágrafos anteriores o contexto histórico, 
social e ideológico em que se constituiu o mandato social da Igreja Romana e dos 
Estado monárquicos para a assistência aos inválidos e aos indigentes, e de como nesse 
contexto emergiu uma especialização profissional caracterizada por um enquadramento 
institucional e por saberes específicos, vão ser agora referidas, muito pontualmente, 
duas circunstâncias em que é visível a emergência e a importância social de outros 
profissionais – os letrados, também eles inicialmente clérigos – e o papel que tiveram na 
evolução ideológica em direcção ao individualismo. Mas não sem antes concluir os 
parágrafos dedicados à emergência das instituições de assistência com a chamada de 
atenção para o facto de que a ruptura das redes de interdependência caracterizadas pela 
domesticidade, não só levou à constituição de instituições que viriam a caracterizar o 
Estado moderno, como foi criado o espaço para uma maior individualização 171. Por 

                                                 
171 Cf. Durkheim em Divisão do Trabalho Social II. 
Não se tem que pensar na liberdade de vagabundos que, misturados com peregrinos, cavaleiros 
desmobilizados, circulavam entre vilas e mosteiros (Ver tb. CASTEL, 1995, nota p. 60, e DUBY, 1980, 
pp. 138-141 e 188, sobre diferenciação dentro de cada estado social). 
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mais que a assistência organizada nos municípios e paróquias procurasse funcionar 
como um “analogon da sociabilidade primária” (p. 63), quem está face ao “funcionário 
assistencial” é um homem a quem é devida assistência enquanto portador de uma alma 
que o torna, perante Deus, igual a todos os homens, enquanto que quem administra a 
caridade é um funcionário que não está dar o que é dele, nem a resgatar os seus pecados, 
nem a estabelecer um laço de dependência pessoal com o necessitado. No relativo 
anonimato da massa de mendigos («matriculados», ou não) atendidos no serviço de 
porta de um mosteiro ou de uma igreja, abre-se o espaço para a massa atomizada de 
indivíduos objectos de direitos abstractos e obrigações gerais da sociedade moderna.  
 
 
 
2.1.3. Da expansão do poder temporal da Igreja Romana à emergência das esferas da 
política e do direito (o «Direito Natural») 
 
Dentro dos mosteiros, e no pessoal eclesiástico em geral, havia grande diversidade de 
estatutos em função da origem social e do maior ou menor acesso a recursos, quer 
materiais, quer simbólicos. Em DUBY (1980, p. 182) pode ler-se: 
 

O clero rural, em maioria, vivia como o campesinato, donde provinha e cujos costumes 
partilhava. As igrejas e capelas rurais eram servidas por padres que trabalhavam no 
campo com as suas famílias (muitos eram casados), cultivando os pedaços de terra que 
lhes eram dados pelos senhores do domínio em paga dos seus serviços. As 
comunidades de monges e cónegos reformados, que se tornaram frequentes no século 
XI, exortavam os seus membros ao trabalho manual. Este ascetismo rígido recaía 
sobretudo nos de origem rústica, que não participavam inteiramente no serviço litúrgico. 
Nas suas penosas circunstâncias materiais estes «irmãos leigos» (conversi) 
assemelhavam-se ao campesinato. No entanto, muitos dos prelados mais ricos, como 
recebedores de ofertas mais substanciais, eram simples consumidores. Os que residiam 
próximo das catedrais gozavam duma situação social semelhante às dos seculares mais 
ricos.  

 
Em O Nome da Rosa, Umberto Eco traça a figura do frade corcunda, de face disforme, 

que num latinório quase indecifrável vai enunciando algumas máximas que revelam o seu 
estatuto ambíguo entre cretino e aleijado acolhido por monges beneditinos mais ou menos 
eruditos (alguns de extraordinária erudição) que o utilizam nas tarefas mais sórdidas, e 
franciscano menor perseguido por suspeição de heresia e tolerado num mosteiro recôndito num 
vale alpino, mas onde se guardam e copiam tesouros bibliográficos da antiguidade que lhe são 
completamente inacessíveis a ele, iletrado como muitos outros, e só parcialmente acessíveis aos 
letrados em função das garantias que dão de ortodoxia. Como «converso» ou como «herege 
arrependido», repete à exaustão o «penitentiate» a que está obrigado pelo seu estatuto -- que é a 
reformulação monástica medieval do estatuto de penitentia, cuja caracterização por Foucault já 
aqui foi apresentada sumariamente. Vários textos medievais referidos por Eco constituem um 
bom fundamento para esta criação literária necessariamente sintética. E nos textos de Duby e de 
Castel que nos vêm servindo de referência para este período, para além da menção da ligação 
entre pobreza e heresia (CASTEL, 1995, p. 71 e DUBY, 1980, p. 182), encontra-se uma 
referência ao acolhimento nos mosteiros e nas igrejas de alguns dos carenciados que aí eram 
assistidos e a quem eram entregues as funções de “porteiro” e de fabriqueiro («marguillier»), 
passando a fazer parte do pessoal permanente (CASTEL, 1995, pp. 76 e 77). 
 

A participação de parte do clero no “senhorio” das terras e das gentes (pp. 181 –
183) e o facto dos administradores eclesiásticos e monásticos, pelo menos até ao século 
XIII, provirem quase exclusivamente da nobreza (cf. DUBY, p. 183) fazia com que este 
grupo social partilhasse, em larga medida, a ideologia da classe dominante que via no 
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trabalho “uma actividade indigna da sua linhagem” (p. 183) e colocava-os 
objectivamente do lado de uma das duas classes em que DUBY (p. 184/5) considera 
dividida a sociedade feudal, não obstante a teorização dos três estados e o quase 
infindável desdobramento hierárquico que se pode constatar em cada estado 172. A 
existência de um estado ou ordem como o clero permitia, no entanto, alguma regulação 
da mobilidade social, amortecendo (atenuando) a queda ou o declínio gradual de alguns 
nobres e homens de armas, nomeadamente pela reconversão funcional dos que eram 
excedentários das funções guerreiras, excluídos da herança de parte substancial dos bens 
de raiz ou enfraquecidos nas lutas militares e, mais tarde, políticas, e possibilitando por 
outro lado, pela via da instrução nas letras e da erudição, a ascensão na sua hierarquia 
interna de alguns membros do baixo clero com origem no povo; ou ainda, pelo acesso a 
altos cargos eclesiásticos, dando um estatuto de nobreza (eclesiástica) e poder político a 
homens oriundos da emergente classe burguesa, sobretudo os ligados à actividade 
financeira. A crescente importância económica da Igreja, da sua administração e do uso 
da escrita que lhe estava associada, assim como ao comércio e à administração real e 
das grandes propriedades, levou a uma distinção entre o trabalho corporal e o trabalho 
intelectual e à constituição de um importante subgrupo de letrados, que se foi 
diferenciando em profissões como a de contabilista, de administrador, de responsável 
por censos, registos, arquivos e cobrança de impostos, de notário e de «homem de leis» 
ou legistas 173. Este grupo social, formado inicialmente no seio da Igreja (em escolas 
conventuais) e depois nas universidades, mas ainda sob a tutela rígida da Igreja Romana 
até ao século XVIII, foi-se abrindo ao afluxo de membros da emergente burguesia 
comercial e a letrados originários da antigas colónias de comerciantes orientais que 
tinham resistido ao desmoronar do império romano e cuja importância voltava a crescer, 
compostas agora predominantemente por judeus, frísios, e lombardos (Duby, 1980, pp. 
74 e 116), dando lugar a subgrupos de «homens de leis» e de conhecedores da 
astronomia e dos fenómenos da natureza, e da geometria e aritmética.  
 Dubar (1997), num breve resumo da história das profissões, numa obra em que 
procura fazer o estudo das identidades profissionais superando a separação entre 
profissões e ocupações ou ofícios, tradicional na sociologia das profissões, chama a 
atenção para que:  
 

As artes liberais e as artes mecânicas, os artistas e os artesãos, os intelectuais e os 
trabalhadores manuais provinham de um mesmo tipo de organização corporativa que 
assumia a forma de “ofícios juramentados” nas “cidades juramentadas”, onde “se 
professava uma arte”. Foi só com a expansão e a consolidação das Universidades que 
as artes liberais e artes mecânicas começaram a dissociar-se, chegando a uma 
oposição entre: 
� as “profissões” derivadas das ”septem artes liberales” que se ensinavam nas Uni-

versidades e “cujas produções pertenciam mais ao espírito que à mão’ (Grande 
Encyclopédie”; 

� os ‘ofícios’ derivados das artes mecânicas “onde as mãos trabalham mais do que a 
cabeça” (J.-J. Rousseau) e que se desvalorizam na sociedade do Antigo Regime a 
ponto de a Enciclopédia lhes dar a definição seguinte no século XVIII: “ocupações 
que exigem a utilização dos braços e que se limitam a um dado número de 
operações mecânicas”. (DUBAR, 1995, p.124) 174 

 

                                                 
172 Cf. DUBY, 1980, p. 138-141 e 188-193; e CASTEL, 1995, p. 60, nota. 
173 Cf. GOODY, 1986, pp. 181-184, com particular incidência na Inglaterra dos séculos XI a XIII. 
174 Cf. referências de DUBY (1980) a artesãos (pp. 138 e 140 e 191) e mercadores (pp. 74, 115,), e a uma 
complexa hierarquia de nobres, cavaleiros e outros homens de armas e administradores ao seu serviço 
(pp. 185 e 188 e 190); (Cf. CASTEL, 1995, nota de p. 60). 
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Mas este sociólogo faz também notar que “a par da oposição ofício/profissão, subsistia 
o reconhecimento de uma profunda similitude: a ‘dignidade e a qualidade’ de um 
‘estado juramentado’ socialmente legítimo e pessoalmente incorporado graças à 
‘eficácia simbólica dos ritos sociais’1” (DUBAR, 1995, p.124, citando Heilbron, 1986). 

As profissões (estas profissões, tal como as profissões ligadas aos ofícios 
artesanais) nasceram portanto no contexto de um equilíbrio instável entre exercício da 
guerra e senhorio feudal, reafirmação da soberania do Estado com base na realeza 
sacral, e ordem simbólica mediada pelo clero. As profissões (liberais) e os ofícios 
(artesanais) têm uma origem comum nas corporações que foram sendo criadas em 
número crescente desde o século XI ao século XV 175. “Dizer-se do ofício de um 
artesão que era a sua profissão denotava um compromisso ou um juramento público 
solene”. (Sewell, 1980, cit. in DUBAR, 1997) 176. Continuando a basear-se em Sewell, 
Dubar resume a natureza desses juramentos. 

 
As actividades das confrarias de ofício demonstram que as corporações eram “corpos e 
comunidades” tanto no sentido moral como no sentido legal do termo e que os seus 
membros estavam unidos por laços morais e por um respeito às regulamentações 
pormenorizadas dos seus estatutos. A natureza destes laços revela-se no epíteto de 
“ofício juramentado” -- ou “estado juramentado” [...] O acto essencial que interligava os 
membros da corporação consistia num juramento religioso solene, similar na forma aos 
juramentos pronunciados pelos padres aquando da sua ordenação, pelos monges no 
acto de ingressarem nas ordens, pelo rei na sua coroação, pelos cavaleiros ao 
ingressarem na ordem da cavalaria ou no juramento de fidelidade ao senhor ou, ainda, 
pelos universitários ao receberem o grau de doutor. [...] Os juramentos mais importantes 
eram prestados pelos mestres, no momento da sua admissão, no entanto -- facto 
significativo -- também os aprendizes eram geralmente obrigados a prestar juramento 
quando principiavam a sua aprendizagem.[...] (DUBAR, 1997, p.125) 
 

É este juramento, ou “profissão de fé” que está na origem do termo “profissão”. E esta 
etimologia não é uma mera curiosidade histórica, como se pode ver no subcapítulo 2.2. 
 

Dumont – a cuja análise da formação do Estado moderno e da ideologia 
individualista se retorna aqui – chama a atenção para a obra de John Neville Figgis que 
em 1900 apresentou numa série de conferências publicadas em Cambridge em 1907 sob 
o título “Studies in Political Thought from Gerson to Grotius, 1414-1625”. Para este 
historiador das ideias, que “pensava, graças ao seu sentimento religioso, ‘entrar no 
espírito, e não somente observar os factos exteriores, do mundo medieval’” (DUMONT, 
p. 74, citando Figgis): 

 
Na Idade Média, a Igreja não era um Estado, era o Estado; o Estado, ou antes a 
autoridade civil (pois não se reconhecia uma sociedade separada), era simplesmente o 
departamento de polícia da Igreja. Esta última retomara do Império Romano a sua teoria 
de jurisdição absoluta e universal da autoridade suprema, e desenvolveu-a na da 
plenitude do poderio (plenitudo potestatis) do papa. O papa era o dispensador supremo 
da lei, a fonte da honra, incluindo a honra real, e a única origem terrena legítima de 
poder, o fundador legal senão de facto das ordens religiosas e dos graus universitários, o 
supremo «juiz e divisor» entre as nações, o guardião do direito internacional, o vingador 
do sangue cristão. (Figgis, cit. in DUMONT, p. 76) 
 

                                                 
175 Pode encontrar-se aí, diversamente do que escreveu Weber (1983), a origem etimológica do termo 
profissão (Cf. DUBAR, 1995, DUBET, 2001). 
176 Em Revolution in France, Sewell deixa também claro quanto o ofício era determinante da posição 
social e no modo de vida em geral. Segundo o jurista Loyseau, o estado era “a dignidade e a qualidade” 
que eram “os atributos mais imutáveis e os mais inseparáveis de um homem” (cit. in DUBAR, 1995, p. 
125).  



 134 

Dumont entende que a primeira afirmação pressupõe que a Igreja é a cristandade 
universal que compreende todas as instituições particulares (seria, portanto, a sociedade 
global no sentido moderno 177), e que esta comunidade universal dos cristãos assumia, 
na superioridade hierárquica do espiritual, os poderes que denominaríamos hoje 
“políticos”, embora os delegasse, pelo menos em parte, em instâncias temporais. 
Desde a luta do papa Gregório VII contra o imperador Henrique IV, no final do século 
XI, até ao absolutismo da bula Unam Sanctam de Bonifácio VIII, em 1302, passando 
pela disputa em torno das investiduras e pela formulação por Inocêncio III do conceito 
de plenitudo potestatis, a Igreja Romana fez um percurso teórico e político em que se 
constituiu como um poder absoluto exercido espiritual e politicamente sobre toda a 
cristandade e temporalmente sobre a globalidade da sociedade nos territórios italianos 
do papado. Depois de utilizar a noção de realeza sacral para pôr do seu lado os príncipes 
que depois de invadirem o Império se convertiam, a Igreja Romana assumia agora ela 
própria na pessoa do papa, essa realeza sagrada, considerando-se herdeira e 
continuadora dos imperadores romanos. 

Contra esta doutrina posicionaram-se desde o século XIV, alguns eclesiásticos e 
legistas (estes evocando argumentos retirados do direito romano), poucos, mas em 
número crescente. Entre eles, DUMONT (1992) destaca Marsílio de Pádua e Guilherme 
de Occam, e foca (p. 78) os seguintes três pontos em que Figgis resume as posições de 
Marsílio: 

 
1) a autoridade completa do poder civil, e a natureza puramente voluntária da 

organização religiosa;  
2) a resultante iniquidade da perseguição pela Igreja; 
3) a soberania original do povo, implicando a necessidade de um governo 

representativo...  
 

DUMONT (p. 78) relaciona o último ponto com a referência frequente à Lex 
Regia dos autores que na Baixa Idade Média estudavam o direito romano sob a égide da 
teologia cristã e da filosofia, e com o movimento conciliar em que a Igreja, dividida na 
obediência a um papado cindido, procurava uma legitimação na doutrina da soberania 
do povo. O Concílio de Constança em 1414, “onde brilharam sábios de tendência 
occamista” (DUMONT, p. 78), é considerado por Dumont como o momento alto desse 
movimento:  
 

O concílio considerou a Igreja como um sistema político da espécie denominada 
monarquia limitada ou «mista», na qual o próprio concílio, enquanto representante da 
comunidade cristã, partilhava o governo com o papa [...] O concílio devia de modo 
permanente auxiliar e controlar o papa, mas a autoridade monárquica, assim que foi 
restaurada, mostrou-se mais absoluta do que nunca, e o concílio, manobrado, só pôde 
sobreviver inutilmente por pouco tempo mais. [... Mas] abria caminho, não só à 
reafirmação futura da soberania do povo, mas também a um longo período de 
absolutismo da Igreja na maior parte dos países da Europa. (p. 78). 

 
Uma das conclusões de Figgis é a de que o absolutismo real que viria a atingir o 

auge no final do século XVII, mas se esboça a partir do século XV na identificação do 
interesse do monarca com o interesse do Estado, “só pôde ser concebido porque a 
Igreja, e certas ordens eclesiásticas em particular, haviam desenvolvido um absolutismo 
similar, e porque no plano dos factos, em Itália, o «poder» se tornara o único verdadeiro 
fim da acção ...” (DUMONT, p. 79, citando Figgis). É isso que leva Maquiavel a 

                                                 
177 Cf. nota 179. 
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libertar a consideração política de qualquer doutrina religiosa e até mesmo da moral 
privada.  

Numa nota (p. 74), DUMONT (citando Figgis, de Political Thaught, e Michel 
Villey, de La formation de la pensée juridique moderne: Le franciscanisme et le Droit) 
faz notar que, na medida em que “o poder legislativo é visto como uma delegação de 
poderes [...] o direito compõe-se de poderes individuais”. Para compreender esta 
observação de Dumont é necessário acompanhá-lo no que escreve (na síntese que faz de 
Villey) sobre o importante contributo de Guilherme de Occam para a concepção do 
estado moderno e para o desenvolvimento da ideologia individualista, através da teoria 
do direito natural desenvolvida contra a Lei Natural. 

As inovações teóricas de Occam são motivadas conjunturalmente por uma 
disputa em torno dos bens de que dispunha a ordem franciscana e que o papa queria que 
estes assumissem como propriedade sua, mas tiveram um largo alcance na filosofia, no 
direito e na teoria política. Indo directamente aos seus aspectos mais filosóficos, pode 
dizer-se que constituem uma ruptura com a articulação que Tomás de Aquino 
estabelecera entre o homem como “indivíduo privado em relação directa com o criador 
e modelo” (DUMONT, p. 71) e, ao nível das instituições terrenas, cada homem como 
membro da comunidade, parte do corpo social. Tomás de Aquino, embora 
reconhecendo o primado dos valores espirituais na relação directa e íntima de cada 
homem com Deus, atribui (influenciado pela filosofias de Aristóteles) à “comunidade 
terrena [...] um valor segundo enquanto instituição racional” (idem); contrariamente à 
patrística que, como já aqui se pôde ver (a propósito da Lei Natural), só admitia as 
instituições criadas pelos homens como “um remédio tornado necessário pelo pecado 
original” (idem) e a consequente «queda»178. Na noção de corpo social como um todo 
de que os homens vivos são apenas parte, pode reconhecer-se a noção de todo social que 
vimos em Durkheim e Mauss179, mas, como Dumont faz notar, este corpo social está 
aqui “englobado no individualismo cristão” (idem, p. 72), ou seja, hierarquicamente 
subordinado aos valores da Igreja como «corpo de Deus». 

Para explicar como Guilherme de Occam se opõe a Tomás de Aquino, Dumont 
traz para a análise o conceito de nominalismo, que é fundamental para compreender não 
só o desenvolvimento da ideologia individualista como muitas diferenças entre as 
culturas europeias continentais e as de origem anglo-saxónica (como as que serão 
identificadas na obra de Weber sobre a ética protestante, ou as que ainda hoje estão na 
base de diferentes orientações políticas e económicas). Pois que Dumont já resume a 
análise que Villey faz da filosofia de Occam, limitemo-nos aqui a transcrever o 
parágrafo essencial. 
 

Para Tomás de Aquino, os seres particulares como Pedro e Paulo eram «substâncias 
primeiras», quer dizer entidades auto-suficientes da primeira espécie, mas os 
«universais», como género ou espécie, as categorias ou classes de seres eram também 

                                                 
178 Dumont baseia-se para esta análise nas obras de Enst Cassirier, The Myth of the State, de 1946, e de 
Michel Villey, de La formation de la pensée juridique moderne: Le franciscanisme et le Droit, de 1963. 
179 DUMONT (1992, p. 82) afirma que preferiria designar o todo social pelo termo universitas, com que 
os escolásticos designavam a sociedade ou as pessoas morais em geral, e que conforme Dumont faz notar 
(p. 84) não é redutível ao termo “sociedade civil de sociólogos e filósofos. Ao termo universitas, que teria 
caído em desuso no contexto de afirmação ideológica do individualismo (p. 84), Dumont opõe o termo 
societas com que se poderia designar a sociedade resultante da livre associação dos indivíduos; sendo esta 
uma “associação pura e simples” (cf. pp. 72 e 104), ou uma “consotiatio”, que “evoca um contrato através 
do qual os indivíduos componentes se «associara» numa sociedade” (cf. p. 82); ou uma “«partnership», 
na qual os membros continuam a ser distintos a despeito da sua relação e onde a unidade é assim 
«colectiva» e não «orgânica» (corporate) (cf. DUMONT, p. 82, citando Barker em nota a tradução do 
livro Natural Law de Gierke). Ver tb p. 252 de DUMONT sobre Tönnies 
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considerados como existindo realmente em si próprios, sendo por isso denominados 
«substâncias segundas»180. Occam ataca esta maneira de ver de modo mais preciso do 
que antes fizera Duns Escoto [181]. Para ele, lógico hábil que julga seguir Aristóteles, 
deve ser estabelecida uma distinção nítida entre as coisas (res) por um lado, e por outro, 
os signos, as palavras, os universais: «As coisas não podem por definição deixar de ser 
‘simples”, ‘isoladas”, ‘separadas’; ser é ser único e distinto... na pessoa de Pedro não há 
mais nada a não ser Pedro, e mais coisa nenhuma que dele se distinga ‘realmente ou 
‘formalmente. O animal ou o homem – como a animalidade ou a humanidade –, não são 
coisas, não são seres» (Villey, op. cit., p. 206). Não há «substâncias segundas» como 
para São Tomás. (DUMONT, 1992, p.72) 

 
E conclui que “a consequência mais importante que disto decorre é que não 

podemos extrair conclusões normativas dos termos gerais de que nos servimos”. 
Portanto, não seria possível deduzir uma lei natural de uma ordem ideal das coisas e 
nada haveria para além da lei real estabelecida por Deus, ou da “lei feita pelo homem 
com a permissão de Deus, a lei positiva” (DUMONT, 1992, p. 73 182): “A lei, que no 
seu aspecto mais fundamental era uma expressão da ordem descoberta na natureza pelo 
espírito humano, torna-se, na sua totalidade, a expressão do «poder» ou da «vontade» 
do legislador” (idem). Por isso, o direito, que era concebido como uma relação justa 
entre seres sociais, passa a ser “o reconhecimento social do poder (potestas) do 
indivíduo” (idem), e Occam é considerado “o fundador da «teoria subjectiva» do 
direito” (idem), que é a teoria moderna do Direito Natural que está na base das 
declarações dos direitos do homem aprovadas nas assembleias constituintes americanas 
e francesa 183. 

                                                 
180 “O mundo exterior não é mais do que uma poeira de átomos desordenados, uma poeira de indivíduos; 
comporta ele próprio uma ordem, classes onde se dispõe cada um dos seres singulares («causas formais») 
e naturezas («causas finais»); e um sistema completo de relações entre indivíduos, acima dos indivíduos; 
Tudo isto existe objectivamente, independentemente do intelecto que o descobre nas coisas.” (Nota de 
DUMONT, citando Villey) 
181 Cf. WEBER, 1983, p. 155, nota 77. 
182 (Para além da influência que viria a ter no direito, esta nova doutrina também tem repercussões na ciência; orientando a 
abordagem puritana da ciência para a instrumentalização técnica (Cf. WEBER, 1983 pp. 167, 173 nota 183, e tv. 16, 37 e 128); e 
fazendo-se sentir, por exemplo, nos cuidados teológicos com que Newton formula a lei da gravitação universal) 
183 Segundo DUMONT (1992, p. 81) a teoria do Direito Natural da modernidade distingue-se da teoria de 
Tomás de Aquino porque, para este, aquilo que é possível reconhecer, “para além das convenções de cada 
polis particular, como constituindo a base ideal ou natural do direito, é uma ordem social em 
conformidade com a ordem da natureza” (p. 81), enquanto que para os modernos, o que se designa por 
Direito Natural (por oposição ao direito positivo), “não trata de seres sociais mas de indivíduos, ou seja de 
homens, cada um dos quais se basta a si próprio enquanto feito à imagem de Deus e enquanto depositário da 

razão” (idem). Os princípios fundamentais da vida social e política vão ser deduzidos das propriedades e 
qualidades inerentes a um arquétipo de homem hipotizado no estado de natureza em que teriam vivido 
antes da fundação do Estado ou mesmo de qualquer sociedade. A mitologia judaico-cristã leva a fazer 
coincidir esse estado natural hipotizado com o estado do homem antes da «queda». E é porque Deus fez 
os homens livres e iguais que a ordem social deve ser baseada na liberdade e igualdade. DUMONT (p. 
81) considera que foi confundida a prioridade lógica do “homem considerado como ser autónomo, 
independentemente de qualquer laço social ou político” com a anterioridade histórica e que isso tornou a 
tarefa “paradoxal e ingrata”. Mostra isso na análise que faz da doutrina calvinista e nas discussões em 
torno da Declaração dos Direitos do Homem, bem como nas tentativas de Locke, de Hobbes e de 
Rousseau (e Hegel? V. DUMONT, p. 106) para superar ou evitar o paradoxo. Cf . Dumont p. 87 sobre os 
levellers e sobre Babeuf. 
  Nas considerações que Raul Iturra (em Eu Dou, Tu Retribuis: A Mais-valia na Reciprocidade) faz em 
torno do Manipheste des égaux e de como Babeuf está na origem do comunismo é igualmente visível o 
carácter paradoxal daquela operação.  
  Nesta tese (nos subcapítulos 2.3 a 3.8) mostra-se, a propósito das obras de BOLTANSKI (com 
THÉVENOT, 1991 e com CHIAPPELLO, 1999) e de DUBET (2001 e 2005),que em parte retoma Rawls, 
como esta fundamentação dos direitos humanos numa igualdade de homens ideais se confronta hoje com 
as suas contradições: nomeadamente como a educação e a assistência se confrontam com a injunção da 
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As teorizações da realeza sacral, do papado como monarquia e do poder temporal da 
Igreja assentavam na homogeneidade religiosa do estado. Com o protestantismo na 
Alemanha e Inglaterra e o proliferar de igrejas de carácter sectário, passaram a coexistir 
confissões diferentes no interior de um mesmo Estado. As confissões procuravam uma 
supremacia sem compromissos, e daí resultaram guerras de religião. Mas onde se viam 
ameaçadas por serem minoritárias, as confissões acabaram por adoptar outras 
concepções, contribuindo para definir o direito do indivíduo à liberdade de consciência 
e o direito de resistir à perseguição dos que consideravam tiranos por não respeitarem o 
contrato entre governantes e governados. Por outro lado, muitos políticos, interpretando 
o interesse do Estado, recomendaram a tolerância da “heresia” sempre que o bem do 
Estado o exigia. Segundo Dumont (1992, p. 80) a liberdade de consciência teria 
constituído assim “o primeiro em data de todos os aspectos da liberdade política” e teria 
sido “a raiz de todos os outros”. Por fim, mesmo “os teóricos jesuítas do Direito Natural 
desenvolveram a teoria moderna que fundamenta o Estado num contrato social e 
político, considerando a Igreja e o estado como duas sociedades distintas, independentes 
exteriores uma à outra” (idem) 184. É com base nesta concepção que o Estado passa a ser 
distinto da sociedade 185. Incluídas numa mesma sociedade, passavam a existir 
distintamente as esferas do religioso e do político, e em breve outras esferas mais ou 
menos autónomas e com maiores pretensões de hegemonia se viriam a destacar: em 
primeiro lugar a economia, mas também o direito, ciência, a arte, etc 186. 
 

                                                                                                                                               
“obrigação de ser livre” e com as noções de “desigualdades justas” e de “igualdades injustas”. Estas 
problemáticas estão para além da questão da dimensão social da igualdade na democracia (Ver, por 
exemplo em DUMONT, pp. 85-88 e 103), sem contudo a eliminarem. 
184 Enquanto que para Lutero “o essencial da religião passaria a ter o seu santuário na consciência de cada 
cristão” (DUMONT, 1992, p. 80) 
185 Esboçando-se nesta leitura que Dumont faz (cf. p. 79), uma diferenciação da sociedade global em 
sociedade civil e Estado.  
186 Cf. DUMONT, 1992, pp. 212, 219, 242, 259 e Habermas sobre Marx e Weber, em O Discurso 
Filosófico da Modernidade. 


