
A importância da noção de controlo para análise da sociedade contemporânea 

 

 

No final do texto anterior acerca da noção de espectáculo em Guy Debord, ficaram 

algumas questões em aberto, por um lado se “é possível hoje ter uma imagem global como 

antítese da realidade”, e também “se toda a representação implicará dizer não à vida” e 

ainda se na actualidade “alguém poderá escapar ao mundo e ao espectáculo”. Estas, 

algumas das reflexões que têm surgido em torno do pensamento de Debord e da sua 

validade à sociedade nos dias de hoje. No texto “O Fim do Espectáculo”, escrito em 1995, 

Bragança de Miranda levanta algumas destas questões, não deixando contudo de 

considerar a actual discussão em torno de Debord como pertinente. E é nas críticas e 

tentativas de superação das teorias de Debord, que Bragança de Miranda encontra 

algumas reflexões que consideram Debord como um dos percursores do «pós-moderno», 

como o caso de Mark Taylor, citando que «ninguém está no controle», este o ponto de 

partida, que Bragança de Miranda coloca, para contrapor que hoje, é antes “ na luta 

contra o controlo que tudo se joga” e que, tal como críticas dos teóricos de Frankfurt, 

também as de Debord são insuficientes, porque apenas se “limitam a ser criticas da 

consciência «falsa» ou mistificada”1. 

 

Foucault (1926-1984) veio alertar para o facto de que todos nós estamos sujeito a uma 

multiplicidade de discursos que produz a nossa subjectividade. Esses discursos consistem por 

exemplo: no discurso escolar, familiar, religioso, médico, psiquiátrico, militar, etc. Os 



discursos destinam-se a criar exclusividade e legitimidade de saber. Definem aquilo que se 

dever saber e como se deve saber. O discurso surge como produtivo de poder, impedindo 

o surgimento de discursos e modos alternativos de pensar. O poder e o saber estão ligados 

a tecnologias de vigilância, de controlo e de disciplina. 

Foucault utiliza o termo sociedades disciplinares para descrever as sociedades modernas nas 

quais se produz a disciplina de forma a monitorizar, controlar e punir a população 

humana, ou seja onde se procede “à organização dos grandes meios de encerramento” 

como refere Deleuze. Foucault acreditava que muitas das tecnologias disciplinares 

desenvolvidas nas prisões são aplicadas a outras áreas da vida quotidiana, 

nomeadamente às escolas, aos hospitais, às fábricas e a outros locais de trabalho. A 

arquitectura prisional que simboliza a modernidade será, para este autor, o Panopticon – 

Panóptico. O Panopticon foi a designação dada por Jeremy Bentham para a prisão ideal, 

estruturada de forma ideal, de forma a permitir as autoridades prisionais controlarem o 

tempo, o espaço e os movimentos dos prisioneiros. Consistia numa estrutura circular, com 

celas à volta dessa estrutura existindo no centro uma torre que teria o objectivo de 

controlar os prisioneiros. O panóptico segundo Michel Foucault representa a estrutura de 

poder na pós-modernidade na medida em que, cada um de nós se auto-censura não 

sabendo quando e como se processa a vigilância a que está permanentemente sujeito. 

Deleuze no seu texto “Sobre as sociedade de controlo” afirma que hoje estamos numa crise 

generalizada com todas as instituições que serviram de base à aplicação das sociedades 

disciplinares de Foucault, sendo já de consenso geral a necessidade de profundas reformas, 

e também quem defenda a impossibilidade de elas poderem acontecer, abrindo assim 

caminho para a criação de novas estruturas, ou como Deleuze nos diz, de “novas forças”. 

Novas forças, que Deleuze chama de sociedades de controlo, nome, que este autor, atribui 

a Burroughs. Os campos onde estas novas forças intervêm são mais complexos, mas mais 

subtis, as formas de dominação são por vezes invisíveis, passam menos pela disciplina do 

que pelo controle. Elas encontram-se por todo o lado, numa cpmplexa rede de processos 

de vigilância e monitoramento, estas as principais ferramentas do marketing, o seu meio de 

controlo social, ainda mais perigoso que os seus descendentes. A primeira constitui-se de 

poderes transversais e independentes, que se esgotam actualmente nas instituições 

modernas, juntamente com as suas estratégias de disciplina. A segunda, caracterizada pela 

invisibilidade, pelo nomadismo e pela inter-relação, e que estão em grande expansão 

utilizando redes automáticas de informação.  



Segundo Deleuze, as empresas agora com a formação permanente tendem a substituir a 

escola. Na fábrica eram os patrões que vigiavam os indivíduos e os sindicatos que 

organizavam a resistência das massas, agora é a rivalidade que opõe os indivíduos entre 

si. Na sociedade de controlo já não é a assinatura e o número que indica a posição do 

indivíduo mas a cifra (palavra-chave) com cartões magnéticos que regula o acesso à 

informação. O capitalismo já não é de produção, mas de superprodução, apenas quer 

vender serviços e comprar acções. A fábrica é substituída pela empresa, a arte entra nos 

circuitos abertos da banca. As instituições alteram o seu comportamento, as prisões, as 

escolas, os hospitais, as empresas reflectem e aceitam experiências novas e mais abertas, 

mais dispersas, mas não deixando de ser um novo sistema de dominação. Hoje com o 

receio de sermos excluídos socialmente, e talvez para nos sentirmos integrados, somos nós 

próprios que abrimos da nossa privacidade como telespectadores, quando “navegamos” 

na Internet, ou nas entrevistas de marketing, ou exigimos ser “motivados” por formação 

permanente. “O homem já não é o homem encerrado, mas o homem endividado” 2 

De sistemas de controlo, fala também Pierre Lévy. Ele chama à atenção para a importância 

das representações digitais e verbais, indispensáveis ao homem para se estruturarem e 

para ordenarem o mundo à sua volta. Mas estes meios, que podem ser a linguagem, a 

escrita, as medidas de tempo, e mais recentemente a informática, os quais não são só se 

tornaram indispensáveis, como também acabam por pertencer a sistemas de controlo, que 

vão transformar o trabalho, a comunicação, o conhecimento e a cultura, que vão organizar, 

modificar, redefinir e instaurar uma nova era e uma nova história. Lévy diz-nos que a 

informática “concentra e potencializa todos os sistemas ideais de controlo que a precederam: 

idiomas, digitalizações, ideografias, alfabetos, relógios, máquinas lógicas.”3 

 

“A tecnologia supõe máquinas sociais e máquinas desejantes, umas dentro das outras, e não 

têm por si mesma nenhum poder para decidir qual a instância maquínica, se o desejo se a 

opressão do desejo”4 diz Deleuze fazendo referência às “maquinas utilitárias” e às 

“máquinas binárias” que também chama de perversas, e evidentemente às nossas 

capacidades de decisão, e de sabermos que opção, que posição devemos assumir para o 

desejo, e portanto de saber até onde vai a nossa vontade de resistir e ultrapassar as 

nossas impossibilidades e os nossos limites. Esses limites, que eu acredito poderem ser 

encontrados e ultrapassados em nós e por nós, naquilo que nos permite transcender e 

libertar do controlo das máquinas e da tecnologia que tudo arrasta, e que na minha 

opinião serão os nossos redutos humanistas e a imaginação por excelência, como 

experiência da abertura, do novo, enquanto acto criativo, isto é, desde que não deixemos 



que o discurso nos destrua completamente. Como nos refere Deleuze “não se trata de temer 

ou de esperar, mas de procurar novas armas” ou mais precisamente de “encontrar as 

categorias com que pensar a época”5. 

 

                                                
1
 José A.B.Miranda, Teoria da Cultura, Ed.Século XXI, 2002 

 
2
 G.Deleuze, Pos-Scriptum Sobre as Sociedades de Controlo, In:Conversações, 2003. 

3
 P.Lévy, A Máquina Universo, Ed. Instituto Piaget, 1995, pp. 40/41 

4
 G.Deleuze, O Anti-Édipo, Capitalismo e Esquizofrenia, Assírio & Alvim, pp. 417 

5
 José A.B.Miranda, A comunicação interpelado pela técnica, 2002 

 

 

 

Francisco Palma, 2004 

 


