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Há uma  religião a divisar no capitalismo, isto é, o capitalismo serve 

essencialmente à satisfação das mesmas preocupações , tormentos e 

inquietudes  os quais outrora  davam resposta às chamadas religiões.”  – 

Walter Benjamin 



RESUMO 

Este trabalho tem como objeto de estudo o discurso capitalista materializado no enunciado 

“valor de mercado”. O corpus de pesquisa é a Lista da Forbes das maiores empresas do 

mundo de 2016. Os referenciais teóricos empregados nessa pesquisa são: a Análise do 

Discurso de linha francesa e a Antropologia do Imaginário. O trabalho analisa a supremacia 

do percentual simbólico desse conceito ao seu percentual real/material e o contrato social 

implícito de valoração desse simbólico sobre o real. A Análise do Discurso auxilia na 

verificação da constituição histórica desse discurso, suas filiações e derivações em relação ao 

discurso religioso cristão. A Antropologia do Imaginário opera a mitocrítica que visa 

esmiuçar a constituição mítica desse discurso. Os conceitos teóricos fundamentais para essa 

análise serão: o de condições de produção e de interdiscurso da Análise do Discurso Francesa; 

e objeto metonímico de Lacan, aplicado ao discurso capitalista por Baudrillard. As análises 

demonstram uma estratégia do discurso capitalista de construir conceitos metafóricos que 

remetem a doutrinas centrais da teologia cristã. Esses conceitos são investidos nos objetos de 

consumo do capitalismo como representações metonímicas dessas metáforas. Assim, o 

trabalho conclui que o discurso da Lista da Forbes atualiza a narrativa ascensional do mito 

bíblico da torre de Babel para a sociedade capitalista contemporânea. 

Palavras chave: Valor de mercado. Simbólico. Real. Discurso capitalista. 



ABSTRACT 

This paper is a study about the capitalist discourse materialized in the sentence "market 

value". The research corpus is the Forbes List of the most important companies of the world 

in 2016. The theoretical references used in this research are the next: Discourse analysis of the 

french line and the Imaginary Anthropology. The research analyzes the supremacy of the 

symbolic percentage of this concept over its real/material percentage and the implicit social 

contract of valuation of the symbolic over the real. The Discourse Analysis helps in verifying 

the historical constitution of this discourse, its affiliations and derivations related to christian 

religious discourse. The Imaginary Anthropology operates the mitocriticism which intends to 

fragment the mythical constitution of this discourse. The fundamental theoretical concepts 

which is based this analysis will be: the concept of the production conditions and of 

interdiscourse of the French Discourse Analysis; and the Lacan's metonymic object, applied 

to capitalist discourse by Baudrillard. These analysis shows a estrategy of the capitalist 

discourse, which construtes metaphorical concepts that refer to central doctrines of Christian 

theology. These concepts are invested into objects of consumption of capitalism 

like metonymic representations of these metaphors. So, these paper concludes that Forbes 

list's discourse updates the ascensional narrative biblical myth of the Babel tower to the 

contemporary capitalist society. 

Keywords: Market Value. Symbolic. Real. Capitalist discourse.
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INTRODUÇÃO    

O discurso capitalista é constituído pela dispersão e divulgação de vários textos, 

por diferentes mídias, que reiteram e massificam suas principais ideias e conceitos. Esse 

movimento faz com que tal discurso se estabeleça como uma ideologia dominante. 

Segundo Baudrillard (1996), o discurso capitalista se consolida pela reduplicação dos 

seus signos e símbolos, por meio da dialogia constante entre os principais conceitos 

ideológicos do capitalismo e os produtos comercializados pelo mercado. Os conceitos 

estabelecedores dessa ideologia capitalista são o valor de mercado, o livre comércio, o 

empreendedorismo e o mercado global. Todos esses elementos são atrelados aos 

produtos vendidos no mercado capitalista. Por isso que o consumidor compra um 

produto em uma loja e leva consigo para casa a ideologia atrelada a essa mercadoria. 

Dentro desse contexto, a presente tese se propõe a estudar o discurso capitalista na sua 

inscrição linguística por meio do enunciado valor de mercado. O nosso corpus é a lista 

das 25 maiores empresas do mundo por valor de mercado da revista Forbes. 

Segundo Baudrillard (2009) esse processo de vinculação entre os conceitos 

fulcrais do capitalismo e seus objetos de consumo opera-se por meio dos processos 

linguísticos da metáfora e da metonímia. Esses conceitos são metáforas oriundas de 

conceitos teológicos desenvolvidos no decorrer da idade média pela teologia cristã e os 

objetos de consumo constituídos no interior do sistema capitalista são objetos 

metonímicos dessas metáforas/conceitos. Cada objeto de consumo da sociedade 

capitalista restitui na sua condensação de parte, o todo maior do conceito ao qual está 

vinculado. 

A Lista da Forbes também se configura como um objeto privilegiado do discurso 

capitalista, pois, além de ser uma mercadoria, ela ainda é um objeto de divulgação e 

celebração dessa ideologia ao apresentar “os vencedores” dessa sociedade regida pelo 

capital. O argumento ideológico dessa lista recorre a dois conceitos ideológicos: o de 

valor de mercado e o de acúmulo de capital. Ambos são categorias empregadas para 

selecionar os empresários que serão angariados com a menção nessa lista.  

Portanto, essa pesquisa tem como objetivo principal analisar o processo de 

constituição da ideologia capitalista na Lista da Forbes. A escolha dela se justifica por 

ser tratar de um enunciado que contém metonimicamente o todo da mensagem central 

do discurso capitalista. Conforme Baudrillard (1996), na sociedade capitalista, a 
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propagação e a consequente adesão da ideologia capitalista pela grande massa se dão 

pela circulação de grandes metáforas que representam os ideais desse regime. Esses 

elementos são materializados metonimicamente nos bens de consumo representativos 

dessa ideologia.  É por meio dessas ideias que iremos analisar o nosso objeto de estudo. 

O exemplo dado por Baudrillard é o da pilha de produtos em uma grande loja, 

sejam esses produtos caixas de sabão em pó, micro-ondas, liquidificadores, etc. A 

lógica é sempre a mesma: quando um consumidor compra uma caixa de sabão em pó de 

uma dessas grandes pilhas, ele leva metonimicamente a pilha toda, pois essa é uma 

representação material de uma metáfora, a da inesgotabilidade dos bens de consumo na 

ideologia capitalista. Segundo Baudrillard (1996), essa metáfora reverbera a ideia do 

“sempre mais, sempre mais ...”, o que, por sua vez, sustenta e perpetua a estrutura desse 

sistema. Assim a ideologia capitalista se materializa nos seus bens de consumo, ou nos 

seus objetos, de forma que cada um deles é vendido nesse sistema juntamente com a 

ideologia que o constituiu para consumo.  

A ideia dessa pesquisa surgiu embrionariamente das leituras das análises do 

capitalismo feitas pelo filosofo francês Jean Baudrillard, principalmente nos livros “A 

Sociedade de Consumo”, “A Troca Simbólica e a Morte” e “O Sistema de Objetos”. 

Essas obras trouxeram inquietações sobre as configurações contemporâneas do 

capitalismo. Sendo assim, a partir desse confronto instigante, e ao mesmo tempo 

inquietante com as análises baudrillardianas, surgiram as seguintes perguntas de 

pesquisa que conduziram essa tese: 

1. Como afirma Baudrillard, o capitalismo é um sistema de fusão entre 

ideologias e objetos. Será possível visualizar em alguns objetos 

privilegiados desse sistema todo o seu arranjo ideológico?  

2. A partir da tese baudrillardiana de que a fusão entre ideologia e objeto 

opera - se pela troca simbólica entre os dois sistemas, o sistema 

ideológico e o sistema dos objetos, qual a base mítica/simbólica e os seus 

correspondentes símbolos e mitos que operam essa fusão? 

Sendo assim, os nossos objetivos específicos com essa pesquisa são:  

1. Analisar a capacidade sintética da Lista da Forbes em conter 

intrinsicamente no seu texto praticamente todas as principais metáforas 

da ideologia capitalista;  
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2. Analisar a relação entre processos metafóricos e processos metonímicos

na constituição da relação entre ideologia e objetos de consumo do

sistema capitalista;

3. Analisar os mitos naturalizados e demonstrar sua constituição histórica

no estabelecimento do capitalismo como ideologia dominante;

4. Analisar a relação indissociável entre a propaganda ideológica e a

manutenção do regime capitalista;

5. Verificar a constituição mítico – simbólica da relação de filiação do

sistema capitalista e seus filiados.

Esses objetivos ajudam a demonstrar a lógica de reverberação discursiva das 

mensagens de sustentação do discurso capitalista que se dá pela proliferação de textos 

ideológicos do capital nos mais variados meios de propagação. Afinal, a ideia do 

sistema capitalista é a de repetir constantemente os seus principais conceitos para que a 

ideia do “sempre mais” possa ser lida na pilha de sabão em pó de um grande 

supermercado, nos programas esportivos que mostram os esportistas sempre quebrando 

recordes, nas expedições de escaladas ao Everest, nas divulgações redundantes das “top 

list” dos mais variados assuntos, etc.  

Esse caráter redundante do discurso da propaganda é semelhante ao do discurso 

mítico, conforme postula o antropólogo francês Gilbert Durand. De acordo com esse 

autor, uma das maneiras de se captar o conteúdo dos mitos é fazer “inicialmente o 

levantamento dos temas por vezes dos momentos redundantes senão obsessivos que 

constituem as sincronias míticas da obra” analisada (DURAND, 1985, p. 253). O 

discurso capitalista, desse modo, se estrutura à mesma maneira da organização própria 

da narrativa mítica. Há uma estrutura linguística-textual presente no discurso com o 

intuito de persuadir o seu público alvo. O elemento essencial desse arranjo linguístico 

textual persuasivo é sua redundância. Nesse sentido, Durand (1999, p.86) afimar que na 

estrutura mítica de um texto ou discurso sempre há a “repetição de uma relação ao 

longo de todas as nuanças possíveis”, de modo que cada ato ritual do mito seja “o 

portador de uma mesma verdade relativa à totalidade do mito” (DURAND, 1999, 

p.86).

Esse processo dinâmico ocorre pela repetição, redundância, da realidade do 

símbolo e da sua expressão. Uma vez que os seus sentidos são inesgotáveis e 

irrepresentáveis de forma lógica, o desvelamento e a construção dos significados dos 

símbolos se concentram ao redor de um centro temático, o que Durand (1998) denomina 
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de isotopias dos símbolos e imagens. Estas são configuradas pelas redundâncias e 

repetições cada vez mais carregadas de significado, algo comparável a um movimento 

em espiral. Portanto, “o conjunto de todos os símbolos sobre um tema esclarece um 

símbolo, uns através dos outros” (Durand, 1998, p. 17). 

Essa “redundância aperfeiçoadora” é visível socialmente, especialmente nos 

rituais e nos mitos. Os rituais operam a expressão comportamental da atividade dos 

arquétipos e símbolos. De forma que, por meio da repetição de comportamentos e 

gestos, os mitos se compõem como uma expressão discursiva, na forma oral ou escrita, 

da redundância das relações lógicas e linguísticas entre imagens e ideias simbólicas 

(Durand, 1998).  

Com o embasamento teórico supracitado, essa pesquisa se divide 

metodologicamente em dois tipos de análises: uma discursiva e a outra 

mítica/simbólica. Na primeira parte desse trabalho apresenta-se uma análise discursiva a 

partir dos conceitos teóricos da Análise de Discurso de linha francesa, tais como; 

condições de produção, formação ideológica, dispersão e interdiscurso. Por meio dessa 

análise discursiva, a pesquisa defende a primeira hipótese: a de que a Lista da Forbes é 

um objeto metonímico que representa o todo da ideologia capitalista. Nesse enunciado 

estão conjugados os signos pertencentes a todas as grandes metáforas de sustentação da 

formação ideológica capitalista. 

Já na segunda parte desse trabalho, há a execução de uma análise mítica – 

simbólica que visa encontrar os traços míticos e simbólicos do discurso capitalista. 

Como afirma Bourdier (2001), a grande força do sistema capitalista está em seu poder 

simbólico que agrega seus filiados em tornos dos sonhos/mitos vendidos pela ideologia 

capitalista. Conforme o autor, “os símbolos são os instrumentos da integração social, 

(...) eles tornam possível o consensus acerca do mundo social que contribui 

fundamentalmente para a reprodução da ordem social: a integração lógica é a condição 

da integração moral” (ibid. p 10). Sendo assim, a análise simbólica visa verificar como 

se dá esse processo simbólico de integração da sociedade capitalista pela ideologia 

desse sistema. No entanto, apesar da utilização principalmente do conceito de poder 

simbólico como definido acima nesse mesmo parágrafo, a análise simbólica 

propriamente dita se dará pela heurística da antropologia do imaginário de Gilbert 

Durand. A utilização de Bourdier se dará de forma acessória quando se considerar 

pertinente. 
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Essa integração social pela via simbólica é sustentada por um mito fundante 

desse espaço discursivo do encontro entre a ideologia capitalista e seus filiados. Sobre 

isso, Durand (2002) afirma que todo discurso humano é persuasivo, constituído por um 

elo afetivo entre o autor do discurso, seus destinatários e um mito primordial, atualizado 

pelas novas roupagens discursivas de sua nova inscrição histórica. Com essas 

considerações, a tese se propõe a defender a segunda hipótese: a de que a Lista da 

Forbes é uma atualização do mito judaico-cristão da torre de babel, porque propõe a 

filosofia de vida dos construtores da torre como um padrão modelo de conduta do 

capitalista.  

Com a possibilidade de vislumbrar essas hipóteses no objeto de estudo, a 

pertinência dessa pesquisa se deve ao fato de ser uma análise de um objeto 

popularmente conhecido como pertencente à economia. Historicamente, a Análise do 

Discurso se consolidou como uma heurística voltada às análises do discurso político, 

enviesadas por uma visão de esquerda e crítica ao regime capitalista. Ainda que Marx, 

em “O capital” (1996), defenda que o sistema capitalista prioriza a dimensão econômica 

sobre as demais dimensões constituintes da sociedade, os estudos do discurso se 

debruçaram pouco sobre objetos diretamente econômicos, como é o caso da Lista da 

Forbes, o corpus dessa pesquisa.  

Quanto à pertinência desse corpus de análise, cabe aqui demonstrar a sua 

inscrição como produto capitalista e seu pertencimento ao campo do econômico. A 

revista Forbes é o espaço discursivo no qual se publica uma lista das maiores empresas 

do mundo por valor de mercado. Essa revista foi fundada em 1917 pelo imigrante 

escocês Bertie Charles Forbes e Walter Drey como gerente comercial. A publicação 

dava informações sobre empregos, serviços úteis, comentários e dados das Bolsas de 

Valores. Também enaltecia os principais executivos do mercado, tecia críticas à 

interferência indevida do governo no mundo dos negócios e no sistema educacional. A 

primeira edição dessa revista estampava na capa uma entrevista com o magnata norte 

americano John D Rochefeller e tinha o seguinte título: “How Forbes gets big men to 

talk” (algo Como: “Como Forbes fez o grande homem falar”). Informação encontrada 

em http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2009/06/forbes.html, sem assinatura de 

autor. 

 Em 1964 a revista Forbes foi assumida pelo filho mais novo de B C Forbes, 

Malcom Stevenson Forbes, que sucedeu seu irmão que havia presidido a revista nos dez 

anos anteriores. B.C. Forbes implantou mudanças na estrutura operacional da revista 

http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2009/06/forbes.html
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por meio de uma redação própria. Antes disso, os repórteres e jornalistas eram, em 

maioria, “freelancers”. Os textos da revista ficaram mais enxutos, secos e diretos; as 

reportagens eram mais fundamentadas, apoiadas em pesquisas minuciosas, e mais 

críticas. Contudo, a revista continuou dando atenção especial aos ricos, mesmo quando 

expunha os problemas de algumas empresas muito admiradas.  Fiel ao seu princípio de 

glorificar os ricos e elogiar a livre iniciativa, a Revista Forbes adotou o lema “The 

Capitalist Tool” (A Ferramenta do Capitalismo), defendia que os homens de negócios 

sabiam resolver melhor os problemas da nação que o governo.  

Em setembro de 1982, outra inovação aconteceu, foi lançada a Forbes 400, com 

a lista das 400 pessoas mais ricas do mundo. O nome foi inspirado no salão nobre do 

hotel Waldorf Astoria – onde só cabiam 400 pessoas especialmente convidadas, todas 

elas da alta sociedade. O lançamento teve um impacto muito além do esperado. Na 

Grand Central, a estação ferroviária de Manhattan, a edição se esgotou em quinze 

minutos. Em anos seguintes, a Forbes 400 venderia 100 mil cópias nas bancas, três 

vezes mais que as edições comuns. Todo esse sucesso começou a gerar subprodutos: os 

esportistas mais ricos, por tipo de esporte, os atores mais ricos, os mais ricos por país 

etc. 

O sucesso da revista transformou o próprio Malcolm Forbes em um bilionário. 

Ele viajava em seu próprio avião, um Boeing 727, batizado de “Capitalist Tool” 

adaptado para 24 pessoas. Ele voava em um de seus muitos balões a gás, com os quais 

atravessou os Estados Unidos de costa a costa e sobrevoou a China. Em terra, Malcolm 

Forbes tinha vários carros de luxo, mas preferia as motocicletas Harley-Davidson, que o 

levaram de Munique a Helsinque, via Moscou; da França à Noruega; de Bangkok a 

Brunei. 

Além do exposto acima, a justificativa dessa pesquisa se coloca pela articulação 

epistemológica e metodológica entre duas teorias: a Análise do Discurso e a 

Antropologia do Imaginário. A Análise do Discurso opera uma investigação 

interpretativa em relação as inscrições históricas e sociais de produção dos discursos e 

ideologias, enquanto que a Antropologia do Imaginário opera uma análise mais 

profunda em relação às motivações e às forças psicológicas que promovem a integração 

entre os autores do discurso e seus destinatários. Sendo assim, essas teorias podem se 

complementar em um melhor e mais eficiente estudo do objeto de pesquisa.   

Como já foi afirmado anteriormente; o objeto desse trabalho é o enunciado 

“valor de mercado”, cuja representação se dá na Lista da Forbes com as maiores 
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empresas do mundo por valor de mercado do ano de 2016.  A escolha pela lista de 2016, 

haja vista que todo ano sai uma lista, não tem nenhuma justificativa especial, a não ser o 

fato de ser a mais atual ao se iniciar essa análise. De qualquer maneira, a lista em 

qualquer ano representa um valioso enunciado representante do discurso capitalista. 

Esse corpus é uma lista das 25 maiores empresas do mundo, de acordo com os seguintes 

critérios previamente estabelecidos: receitas, lucros, ativos e valor de mercado (Forbes, 

2016). A lista também permite entender sobre empresas de mercado aberto. 

Definindo agora o nosso referencial teórico; a Análise do discurso se fundou 

como uma linha de interpretação a partir do conceito de enunciado. A sua consolidação 

possibilitou novas ramificações, filiações, e cada subdivisão dessa teoria apresenta uma 

concepção particular sobre o que é um enunciado. A presente pesquisa adota a 

concepção de Michel Pêcheux em diálogo com a de Michel Foucault.   

Para Foucault (1996), o enunciado é o texto, um todo de sentido, na sua 

existência como repetição, como comentário de algo já dito. Nessa perspectiva, o autor 

afirma que “o novo não está no que é dito, mas no acontecimento de sua volta” 

(Foucault, 1996, p. 26). Como complementar a essa visão, Pêcheux afirma que “todo 

enunciado, toda sequência de enunciados é, pois, linguisticamente descritível como uma 

série (...) de pontos de deriva possíveis, oferecendo um lugar a interpretação” (Pêcheux, 

1990, pp.53). 

O enunciado valor de mercado pode ser entendido como um dos principais 

pilares do discurso capitalista. Esse enunciado torna valores simbólicos com um sentido 

monetário, tais como: a livre concorrência, a lei da oferta e da procura, o preço justo. 

Tais valores podem ser entendidos como micro discursos estruturantes do macro 

discurso do mercado, enquanto sustentador e garantidor do sistema capitalista.  O 

mercado, segundo seus defensores, é um grande mecanismo inteligente, neutro, que 

trabalha incansavelmente para o bem-estar daqueles que se submetem ao seu jogo.  

Esse macro discurso não é necessariamente novo. Por meio desses micros 

discursos é possível reconhecer no discurso capitalista uma atualização do discurso 

religioso da providência divina tal como se vê no texto bíblico. Nessa atualização do 

discurso religioso pelo discurso capitalista, o mercado é miticamente erigido como uma 

“mão divina” que sustenta e conduz todos os consumidores ao edênico mundo do preço 

justo, da fartura de bens de consumo e dos prazeres propiciados pelo capital 

(AGAMBEN, 2011).   
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Na visão de Polanyl (1944), o mercado é o nome que se dá a todo um processo 

de inter-relações sociais nas quais o econômico subjugou as demais atividades da vida 

cotidiana em sociedade. Todas as relações dessa vida social passaram a ter por base a 

lógica do sistema de trocas em que as pessoas, a terra e os valores simbólicos são 

sempre bens a serem vendidos, comprados e investidos, gerando lucros ou prejuízos 

(Polanyl, apud Chang 2012).  

A lista da Forbes é considerada nessa pesquisa como um bem de consumo do 

sistema capitalista, pois como afirmam os especialistas: 

 

Os bens de consumo têm uma significância que vai além de seu caráter 

utilitário e seu valor comercial. Essa significância reside, em grande medida, 

na capacidade que têm os bens de consumo de carregar e comunicar 

significado cultural (Douglas e Isherwood, 1978; Sahlins, 1976, apud 

McCracken 1986). 

 

 

Dessa maneira, a Lista da Forbes se constitui como um bem de consumo 

simbólico do capitalismo. Possui um veículo poderoso de transmissão dos significados 

culturais e ideológicos inerentes ao sistema capitalista. Como se vê na Revista Forbes, a 

qual é reconhecida pela publicação de suas listas, todas elas consultadas e republicadas 

por outras revistas. Essas listas comunicam o significado cultural da conquista, do 

pódio, da corrida social no interior do sistema capitalista. O listado, aquela pessoa física 

ou jurídica que aparece em uma das “top list”, é um vencedor diante da sua sociedade. 

A lista evidencia esse “mérito” social e alça esse listado a um certo prestígio social. 

Esses são valores almejados por muitas pessoas.  

A Lista da Forbes das maiores empresas do mundo permite reconhecer o “valor 

de mercado” como um enunciado. Para compreendê-lo, a presente tese trabalha com os 

conceitos de enunciado e condições de produção. O enunciado de valor de mercado e a 

Lista da Forbes das maiores empresas do mundo podem ser estudados a partir das 

condições sócio – históricas – culturais que possibilitaram a construção desses 

enunciados e todo o discurso que eles reverberam e perpetuam. Para contextualizar 

melhor, o trabalho traz as contribuições do filósofo e sociólogo Jean Baudrillard (1991, 

1995, 1996, 2001, 2009) com as suas análises do discurso capitalista. Tais 

interpretações são pertinentes e apresentam uma metodologia fundamentada pelos 

conceitos de metáfora e metonímia.  

Segundo Baudrillard (2017) a metáfora é o processo da linguagem em que se 

estabelece significações semelhantes entre campos diferenciais e distintos, de forma que 
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um campo empresta ou agrega significação ao outro, que por sua vez, se constitui por 

uma espécie de antropofagia dos sentidos do campo primeiro. Como por exemplo; o que 

vamos ver nessa pesquisa de que os principais conceitos do capitalismo se constituíram 

como metáforas advindas da teologia cristã, especialmente do cristianismo protestante.  

Já a metonímia, segundo o mesmo autor, se caracteriza nessa contemporaneidade pelo 

conceito de metástase. Em que as outrora metáforas se espalham de um campo ao outro 

apenas como rastro, como um significante a ser preenchido indefinidamente pelos mais 

variados efeitos de sentido determinados pelas novas demandas. Segundo Baudrillard 

(2017), esse processo de metonimização dos sentidos da contemporaneidade seria o fim 

da própria possibilidade de criação de novas metáforas, o que há nessa atualidade seria 

apenas um deslizamento de signos entre várias áreas, constantemente resignificados 

num processo de apagamento de toda denotação. O autor ilustra assim tal 

acontecimento:   

“Hoje, a metonímia (a substituição do conjunto e dos elementos simples, a 

comutação geral dos termos) instala-se sobre a desilusão da metáfora. 

Contaminação respectiva de todas as categorias, substituição de uma esfera por 

outra, confusão de gêneros. Assim o sexo já não está no sexo, mas em toda 

parte. O político já não está no político, mas infecta todos os domínios: a 

economia, a ciência, a arte, o esporte… O esporte já não está no esporte – está 

nos negócios, no sexo, na política, no estilo geral da performance. Tudo está 

afetado pelo coeficiente esportivo de excelência, de esforço, de recorde e de 

auto-superação infantil. Cada categoria passa assim por uma transição de fase, 

em que sua essência se dilui em doses homeopáticas, a seguir infinitesimais, na 

solução de conjunto, até desaparecer e não deixar senão um vestígio indistinto 

como na memória da água” (Baudrillard 2017, Após a orgia. Em: 

https://machinedeleuze.wordpress.com/2017/05/15/apos-a-orgia-por-jean-

baudrillard/, texto sem paginação). 

 

A metodologia de Baudrillard consiste no que ele mesmo considera como uma 

radicalização dos conceitos de signo e de valor saussurianos e a aplicação desses 

conceitos como operadores analíticos.  Isso resulta em uma análise que procura ver o 

deslizamento de um signo ao outro dentro do interior do próprio sistema capitalista, 

movimento esse que tem a função de dar o aspecto de real, ou naturalizar, os conceitos 

ideológicos interior a esse sistema. Esse processo culminaria na criação do simulacro, 

em que os signos da ideologia capitalista assumem o lugar do real (Baudrillard, 1996). 

Sendo assim a análise Baudrillardiana consistiria no desvelamento desse simulacro.  

Essa linha que nós denominaremos aqui de Análise do Discurso Baudrillardiana, 

nos traz algumas peculiaridades que se tornam fundamentais de serem esclarecidas para 

não causar nenhum estranhamento ao leitor acostumado aos moldes mais tradicionais do 

https://machinedeleuze.wordpress.com/2017/05/15/apos-a-orgia-por-jean-baudrillard/
https://machinedeleuze.wordpress.com/2017/05/15/apos-a-orgia-por-jean-baudrillard/
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fazer científico, e por isso, menos flexível as articulações entre referenciais teóricos que 

se contradizem em alguns pontos. Na introdução do seu livro “A Troca Simbólica e a 

Morte”, Baudrillard (1996) afirma que suas análises do capitalismo se fundamentam em 

duas versões radicais: uma do Marxismo e a outra do Freudismo. Essas visões 

materializam-se, respectivamente, na “Troca dádiva de Maus” e nos “Anagramas de 

Saussure. Conforme Baudrillard (1996), essas hipóteses são versões mais radicais do 

Marxismo e do Freudismo, e, por isso, precisam ser aplicadas às análises marxistas e 

freudianas do capitalismo.   

 Baudrillard (1996) se coloca em uma encruzilhada teórica. Pode ser visto como 

um pós-marxista ou um pós-freudiano, do mesmo modo que lança mão das 

contribuições Marx e Freud, por intermédio de suas análises sobre o sistema capitalista. 

Portanto, a semelhança do próprio Baudrillard, utilizaremos autores considerados 

marxistas ou freudianos, tais como Agamben e Lacan respectivamente, inclusive os 

próprios Marx e Freud. E também de autores pós-marxistas e pós-freudianos que são 

críticos a eles, mas que os tem como ponto de partida. Essa mescla, no entanto, não será 

contraditória, pois teremos como base da nossa análise discursiva o próprio Baudrillard, 

fazendo uso quando necessário e for pertinente de autores como Marx, Walter 

Benjamin, Agamben e etc para complementar essa nossa análise.  

Já o conceito de condições de produção é elaborado por Pêcheux (1993) como 

um conjunto de relação de forças que determinam historicamente a produção dos 

discursos. Estes são retomados de modo inconscientemente pelo sujeito que, ao se 

utilizar do discurso, entra nesse jogo das relações de força sem saber – se já um jogador 

(Pêcheux, 1995). Conforme terminologia de Foucault, segundo o qual as condições de 

produção são:  

Um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre determinadas no tempo e 

no espaço, que definiram, em uma dada época e para uma determinada área 

social, econômica, geográfica ou linguística, as condições de exercício da 

função enunciativa (FOUCAULT, 1995, p. 136). 

 

Segundo Orlandi (1987), as condições de produção tomadas em um sentido mais 

restrito seriam as circunstancias da enunciação, sendo assim, o contexto imediato de 

produção de um discurso. Mas já tomado no seu sentido mais amplo, as condições de 

produção incluiriam todo o contexto sócio – histórico – ideológico, incluindo aí também 

o interdiscurso. Sendo o interdiscurso operado pela memória, que no momento da 

produção do discurso retoma os já ditos e pré – construídos, operando o jogo 
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constitutivo do discurso entre o mesmo e o novo, o mesmo e sua atualização ou 

desvirtuamento.  

Da mesma forma, na nossa análise simbólica, utilizaremos como base a 

Antropologia do Imaginário de Gilbert Durand, mas também nos utilizaremos de outros 

autores como Bourdieu. No caso especificamente de Bourdieu, Ele pode complementar 

a análise da constituição simbólica dos discursos pela sua contemplação as relações de 

poder constitutivas da produção simbólica na sua vinculação aos discursos dominantes e 

as instituições. 

Já a Antropologia do Imaginário postula a constituição dos discursos humanos 

sobre uma estrutura persuasiva mítica que é o elo afetivo que liga o discurso e seus 

destinatários (Durand 2002).  A episteme humana se estrutura sobre as imagens gerais, 

os arquétipos jungianos, e essa base é, por sua vez, composta de dois níveis, ou melhor, 

de duas funções diferentes: a imaginação e o imaginário. A imaginação é a faculdade 

que todo indivíduo tem de observar, perceber, memorizar e (re)criar, psíquica ou 

concretamente, o mundo natural a partir de imagens. E o imaginário é, por sua vez, o 

processo pelo qual cada indivíduo ou cultura opera essa faculdade. Sendo assim, a 

imaginação e o imaginário “determinam inconscientemente” todo o pensamento 

humano (DURAND, 2002, p.30), seja ele um mito, uma proposição filosófica ou uma 

teoria científica. 

A partir dessa perspectiva, compreende-se a imaginação como o processo de 

dinamizar o simbolismo, mobilizar os sentidos, a criatividade e o raciocínio para dar à 

imagem, naturalmente efêmera, ambígua e incompleta, as estruturas que possibilitam ao 

homem ordenar, racionalizar e eufemizar os problemas no mundo, produzindo assim 

seu imaginário, sobretudo os que Durand chama de grande Mal, ou seja, todos os tipos 

de finitudes. 

Desse ponto de vista, a imagem é o plano de expressão primordial do ser 

humano, sendo as outras formas de expressão secundárias, num sentido cronológico. 

Como a linguagem, em qualquer uma de suas formas, é essencialmente um “vínculo 

afetivo-representativo que liga um locutor e um alocutário”, os planos de expressão 

secundários terão na imagem/símbolo a sua face psicológica, que manterá em qualquer 

linguagem essa sua essência afetiva-interacional (DURAND, 2002, p.31).  

Sendo assim, a nossa cosmovisão, sempre ordenada em forma de linguagem, é 

primeiramente mítica. Depois é traduzida em história, filosofia e ciência.  Desse modo, 

Durand irá propor uma metodologia, isto é, um método de estudos dos mitos. Trata-se 
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de um conjunto de dois procedimentos independentes e complementares: a mitocrítica e 

a mitanálise. A mitocrítca examina as particularidades das imagens de uma obra e como 

elas se manifestam por meio de mitemas, ou seja, a menor unidade temática de um mito, 

representativa de toda espécie humana. A mitanáise examina os mitemas de uma 

sociedade em um determinado espaço de tempo (VIERNE, 1993, p.7) 

O presente trabalho pretende encontrar no texto do nosso corpus, as imagens, 

mitologemas e mitemas que se relacionam com um determinado mito matriz. O 

mitologema é a estrutura elementar de um mito que seria a estabilização de uma 

resposta arquetípica a uma das grandes perguntas existenciais humanas, “um núcleo 

essencial do mito, que se repete nos mais diversos mitos e nas mais diversas culturas” 

(BOECHAT, 2008, p. 24). O mito, por sua vez, é uma narrativa que tenta responder as 

angústias existenciais humanas, utilizando-se das imagens, símbolos e mitemas para tal 

fim.  Segundo Durand (2002), o mito é um sistema dinâmico que sob a orientação de 

um esquema conjuga as imagens, símbolos, arquétipos e mitemas em uma narrativa 

composta em torno de uma problemática existencial humana propondo um modelo de 

enfrentamento a tal problemática. Segundo o autor citado, o mito já seria um esboço de 

racionalização, que assim como o arquétipo promovia a ideia e o símbolo possibilitava 

o nome, o mito, por sua vez, engendra a doutrina religiosa e o sistema filosófico 

(Durand 2002, p. 62 – 63). 

Já os mitemas são as menores unidades significativas dos mitos e, por isso, 

carregam as ideias centrais. Serão redobrados por todo o mito através da estrutura 

redundante, que tem como função o convencimento, tendo como estratégia a “repetição 

de uma relação ao longo de todas as nuanças possíveis”, de modo que cada ato ritual 

do mito seja “o portador de uma mesma verdade relativa à totalidade do mito” 

(DURAND, 1999, p.86). Portanto, a partir desse suporte teórico podemos pensar nos 

mitos atualizados pelo discurso capitalista no enunciado valor de mercado e os signos 

que redundantemente os replica. 

É importante salientar nesse momento que há várias possibilidades de como 

proceder as investigações na esteira dos estudos do imaginário, sendo elas; a 

categorização das imagens e símbolos de um dado corpus sob os regimes do imaginário, 

apresentando assim uma tendência própria desse imaginário, perspectiva esse sob a 

égide do próprio Gilbert Durand. Assim como investigando as formações imaginárias a 

partir das determinações de origens sócio – culturais como nas pesquisas da linha de 
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Cornelius Castoriadis. No entanto, a metodologia adotada nessa pesquisa será a 

heurística proposta por Gilbert Durand e denominada de Mitocrítica.   

A mitocrítica é, conforme as definições de Durand (1985), uma das partes de sua 

análise mítica mais completa denominada pelo autor de mitodologia, que seria 

composta de duas partes: a mitoanálise e a mitocrítica. A mitoanálise; conforme 

postulações do próprio autor, seria uma metodologia de análise cientifica que visa num 

primeiro momento extrair os sentidos psicológicos dos mitos a semelhança da 

psicanálise, na qual Durand faz a ressalva de se fugir do reducionismo sexual de Freud e 

adotar a perspectiva mais “politeísta” das pulsões na esteira de Carl Jung. E num 

segundo momento; empreender uma análise de cunho sociológica a semelhança da 

metodologia de Levi Strauss, procurando as linhas estruturais de organização de uma 

sociedade a partir de seus referenciais míticos. 

E a outra parte da mitodologia seria a mitocrítica, que é a que empreenderemos 

nessa pesquisa. A mitocrítica, antes de mais nada, parte de um pressuposto 

epistemológico de que todo discurso humano é constituído em relação de parentesco 

com o que foi denominado por Eliade de sermo mythicus, ou o ser do mito. Sendo 

assim, o mito seria o modelo primordial de todo discurso humano, sendo estruturado 

pelos arquétipos e padrões essenciais da psique humana (Durand 2012). E a mitocrítica 

consistiria em delinear essa estrutura mítica em cada discurso, verificando a psicologia 

própria de tal discurso que falaria do psiquismo geral da espécie humana. Segundo 

Durand (2012), a função da mitocrítica seria pesquisar em um determinado objeto o 

mito de sua camada um pouco abaixo da superfície, explicando como esse mito como 

um discurso primeiro anima esse outro discurso segundo.  É nesse sentido que Durand 

(1985) afirma que a mitocrítica seria uma psicocrítica (Charles Mauron, 1949) 

ampliada, que comportaria uma crítica literária ou artística que reuniria em suas análises 

todas as questões fulcrais das outras críticas; o que é da essência da espécie humana, o 

meio social e o momento. Sendo essa análise uma crítica do discurso que focaria sua 

compreensão dos discursos analisados na sua estrutura de base de origem mítica 

presente em todo discurso humano. Segundo Durand (1985), a mitocrítica sem 

pretensões de uma total originalidade acumula os avanços das críticas anteriores 

centrando as questões da ordem da raça, do meio e do momento de forma centrípeta nas 

“formas simbólicas” (Cassirer), estruturadas em narrativas míticas na qual de fato se 

instaura a leitura interpretativa nos seus “níveis de profundidade” (M Proust).  
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Esse tipo de análise opera-se pela verificação atenta do que Durand (2012) 

denomina de “pacotes sincrônicos” de redundância. Ou seja, certas repetições e 

redundâncias que a partir de sua ordenação sincrônica conduz a trama diacrônica de um 

determinado discurso. Segundo Durand (2012), essa redundância do mito é uma 

repetição estrutural, que organiza e emprenha esse novo discurso de sentidos simbólicos 

mais profundos. Essa estrutura redundante funcionaria a semelhança da “metábole” na 

linguagem musical; uma dinâmica de marcação de um determinado contínuo que 

estabelece um tema ou modo musical entre as variações rítmicas, melódicas e 

harmônicas (Durand 2012). 

Por meio dessa análise é possível descrever como a Lista da Forbes é uma 

atualização da mesma estrutura fundamental persuasiva da narrativa mitológica da torre 

de babel. Há uma estrutura mítica profunda no mito da torre de babel que remete às 

angústias fundamentais da espécie humana.  Os discursos humanos se modelaram como 

modelos de possíveis respostas a essas angústias. Assim, o mito da Torre de Babel ajuda 

a compreender a angústia do ser humano em relação às suas possibilidades de ascensão 

e de reconhecimento social.  

Já quanto ao nosso corpus, a Lista da Forbes das maiores empresas do mundo, é 

um ponto de uma rede interdiscursiva formada por todas as “top list” publicadas e 

divulgadas pelas mídias nessa contemporaneidade. Em geral, todas as listas de grande 

divulgação transmitem um mesmo sentido ideológico de propaganda das grandes 

metáforas da ideologia do sistema capitalista. A Forbes entra nesse jogo interdiscursivo 

por ser a revista mais respeitada de publicação dessas listas. E essa primazia da Forbes 

sobre as demais revistas e publicadores de listas se dá pela vinculação dessa revista a 

um certo saber econômico, o que lhe dá autorização enquanto uma instituição 

especializada em economia.  

Weber (1994) defende a existência de três camadas de estratificação da 

sociedade que dão o seu ordenamento: a econômica, a social e a política.  A camada 

econômica estratifica a sociedade a partir de critérios pautados na riqueza, na posse e na 

renda. A camada social estratifica por intermédio do status conferido às pessoas de 

acordo com a sua posição social. A camada política separa os indivíduos que tem acesso 

ao poder e daqueles que não têm, em outras palavras, a sociedade constrói mecanismos 

para legitimar o poder conferido a alguns em detrimento aos outros. Essa estratificação 

foi constituída historicamente por elementos simbolicamente valorizados, tais como: a 
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honra, o prestígio e o status. Essa constituição permitiu a cada grupo o reconhecimento 

de sua legitimidade.  

Soma-se a isso, a tese marxista da primazia da camada econômica em relação às 

demais de nossa sociedade.  Codato (2004, p.105) afirma que “ a primazia do 

econômico refere-se ao papel determinante das estruturas econômicas, e não, a uma 

relação de causação simples entre razões econômicas estritas (motivações) e condutas 

políticas empiricamente verificáveis”. Essa constatação se fundamenta pelo 

levantamento histórico da constituição dos movimentos de classes feito por Marx. 

Acresce a essa análise, a capacidade das classes sociais de se juntarem e se 

representarem no embate com os demais grupos sociais, com o intuito de reivindicar os 

seus direitos econômicos, sociais e políticos). Essas reivindicações são motivadas por 

questões ideológicas mais do que questões diretamente econômicas, no entanto, Marx 

(1996) demonstra que a economia é a estrutura sobre a qual se constroem as ideologias.   

Isso pode muito bem ser observado quanto ao nosso corpus, pois trata-se de uma 

“top list” considerada mais “séria” do que outras listas, devido à sua motivação 

econômica. Portanto, já que a “top list” aqui analisada é um ponto de derivação na rede 

interdiscursiva das várias top list que se proliferam na nossa contemporaneidade, sendo 

assim, é relevante a essa pesquisa que também definimos o conceito de interdiscurso. 

Sendo assim, para se analisar esse corpus, a tese mobiliza o conceito de 

interdiscurso. Esse é compreendido como o cruzamento que se dá, na constituição de 

um discurso, com outros discursos anteriores, pois conforme diz Bakhtin (2003, p. 291): 

“cada enunciado é um elo na corrente complexamente organizada de outros 

enunciados”. Desse modo, um discurso pode ser definido como o fruto de sua relação 

com outros discursos e das condições de produção que permitiram o seu retorno 

duplamente como “o mesmo” e como “outro”. Segundo Orlandi (2001), o interdiscurso 

é a relação dialética da historicidade como memória e como esquecimento, pois 

retomamos sentidos já ditos por outros sujeitos em situações de uso particulares 

apagando inconscientemente esses usos particulares para que eles façam surtir seus 

efeitos ao serem retomados.  

As significações e os sentidos que são produzidos pelos discursos se constroem 

nas relações desses com outros discursos, formando relações interdiscursivas. Um novo 

discurso se apropria de outros dizeres, do mesmo modo que os recontextualiza de 

acordo com as suas intenções. Nessa pesquisa iremos justamente vislumbrar essas 

relações interdiscursivas que se estabeleceram no processo de constituição do discurso 
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capitalista entre o discurso dito econômico dos conceitos fundamentais do capitalismo e 

o discurso teológico do cristianismo relacionados às doutrinas do reino e governo de 

deus e de cristo sobre os homens. 

Segundo Orlandi (2001, p.36):  

Quando pensamos discursivamente a linguagem, é difícil traçar limites estritos 

entre o mesmo e o diferente. Daí considerarmos que todo o funcionamento da 

linguagem se assenta na tensão entre processos parafrásticos e processos 

polissêmicos. Os processos parafrásticos são aqueles pelos quais em todo dizer 

há sempre algo que se mantém, isto é, o dizível, a memória. A paráfrase 

representa assim o retorno aos mesmos espaços do dizer. Produzem-se 

diferentes formulações do mesmo dizer sedimentado. A paráfrase está do lado 

da estabilização. Ao passo que, na polissemia, o que temos é deslocamento, 

ruptura de processos de significação. Ela joga com o equívoco. Essas são duas 

forças que trabalham continuamente o dizer, de tal modo que todo discurso se 

faz nessa tensão: entre o mesmo e o diferente. Se toda vez que falamos, ao 

tomar a palavra, produzimos uma mexida na rede de filiação dos sentidos, no 

entanto, falamos com palavras já ditas. E é nesse jogo entre paráfrase e 

polissemia, entre o mesmo e o diferente, entre o já dito e o a se dizer que os 

sujeitos e os sentidos se movimentam, fazem seus percursos, (se) significam.  
 

 

Essa pesquisa esmiuçará essa tensão entre o mesmo e o diferente, entre o 

discurso cristão e o discurso capitalista, entre o discurso econômico e o discurso mítico. 

Pretende demonstrar as filiações entre um discurso e outro e as rupturas que se 

estabeleceram no decorrer do processo de constituição do discurso capitalista. 

Outro conceito bastante relevante para essa análise discursiva do objeto é o 

conceito de ideologia, e devido as suas várias definições dependendo do teórico ou linha 

ao qual vinculemos, é de suma importância a definição de qual a concepção de 

ideologia esse trabalho assume. 

O primeiro conceito ideologia é o do francês Antoine Louis Claude Destutt de 

Tracy (1754-1836) em ideologie 1801, entendido como o estudo do conjunto das ideias 

e sensações, mas que devido as controversas entre os ideologistas e Napoleão, o mesmo 

utilizou o termo em tom depreciativo; o qual a partir de Napoleão assumiu o significado 

de crenças ligadas a grupos dogmáticos sem senso político e desconexo com a realidade. 

É desse significado pejorativo que Marx retoma seu conceito de ideologia como “falsa 

consciência”, uma espécie de doutrina desprovida de validade objetiva, mas 

estabelecida e mantida pelos interesses ocultos de um grupo especifico da sociedade a 

fim de manter sua dominância sobre os demais grupos. Esse sentido, na verdade, já era 

o sentido de ideologia na época de Marx, sua novidade vai ser a relação que ele 

estabelece entre as crenças religiosas, políticas e filosóficas e a manutenção do sistema 
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de produção de uma dada economia. O sentido marxista de ideologia; como falsa 

consciência e atrelada a supremacia de uma classe dominante sobre as demais por meio 

da manutenção do sistema de produção se tornará o sentido mais retomado e o que está 

mais impregnado a palavra ideologia (Abbagnano 2007).  

No entanto, nessa pesquisa adotaremos um conceito de ideologia que é uma 

mescla entre os conceitos de ideologia do próprio Marx (Sagrada família, 1845; Miséria 

da filosofia, 1847), Mannheim (ideology and utopia, 1953) e Weber (a ética protestante 

e o espirito do capitalismo, 1904). Do conceito Marxista aproveitaremos a ideia de que a 

ideologia serve aos interesses de uma classe dominante que procura manter sua posição 

e convencer as classes dominadas da irreversibilidade de sua condição, pois entendemos 

que a ideologia de cada grupo, de fato, cumpre a função primordial da manutenção e 

preservação do próprio grupo. Por outro lado, descartamos a noção de falsa consciência 

a ser eliminada a fim de se conseguir um certo progresso no pensamento humano. Essa 

leitura evolucionista do conceito da ideologia marxista e suas previsões do fim das 

ideologias já se demonstraram historicamente insustentáveis.  Nesse sentido, 

entendemos como Mannheim que a ideologia é o conjunto de crenças e ideias podendo 

ser carentes ou não de validade objetiva, que controla ou direciona os comportamentos 

de um determinado grupo social, denominado pelo próprio Mannheim de “visão de 

mundo”. Na complementação desse ponto de vista, Weber estabelece que a ideologia é 

o conjunto de ideias sobre as quais os indivíduos de um grupo social se apoiam na 

tomada de decisão em desempenhar uma ação ou outra, assim como, quais meios 

tomarem para executarem tais ações. Sendo assim, a grande força das ideologias, e o 

que acabou se provando historicamente na impossibilidade de seu fim, é a sua 

capacidade de persuadir e dirigir as ações de uma certa coletividade (Abbagnano 2007, 

Boudon e Bourricaud 1993). 

A fim de verificar a relevância dessa tese empreendeu-se uma pesquisa a 

respeito de outros trabalhos que de alguma forma contemplasse alguns aspectos dessa 

pesquisa. No entanto, os trabalhos encontrados foram sobre discursos de divulgação da 

situação econômica e não de dados econômicos como no caso da lista da Forbes. Por 

exemplo; a tese intitulada   “Análise crítica do discurso econômico-moral de 

publicidades bancárias” de Suzana Ferreira Paulino da UFPE, trata de um discurso 

publicitário que se utiliza de um discurso econômico para se promover. No entanto, 

assim como essa tese, não foi encontrada nenhum trabalho de pós-graduação na aérea de 

análise do discurso, nas suas várias linhas, que tenha como objeto o discurso econômico 
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de forma direta. Foi encontrado uma publicação disponível na internet de uma 

apresentação em um evento, mas que não resultou em publicação, de uma análise sobre 

a lista da Forbes pelos próprios economistas. O trabalho apresentado no instituto 

universitário de Lisboa tem o seguinte título; “O Valor Relevante da informação 

divulgada pela Forbes sobre as marcas mais valiosas do mundo”. E conforme as 

palavras das próprias autoras, Ana Sofia Inácio e Isabel Costa Lourenço, tinha como 

objetivo “determinar se o valor de mercado das marcas divulgado pela Forbes tem valor 

relevante para os acionistas das empresas, além das variáveis que sintetizam a 

informação que é apresentada nas demonstrações financeiras”. 

Diante disso, o ineditismo dessa pesquisa pode ser comprovado em dois 

aspectos: primeiramente pelo caráter diretamente econômico do corpus, compreendendo 

valores monetários de grandes empresas, e em segundo lugar pela novidade da pesquisa 

desse tipo de corpus na linha de pesquisa da análise do discurso. Além disso, a 

vinculação entre análise do discurso e antropologia do imaginário, apesar de não ser 

inédita não é muito comum. Acrescentando a isso, a vinculação de autores no escopo da 

análise do discurso que geralmente não transitam por essa área, tais como; Jean 

Baudrillard e Giorgio Agamben.   

Diante disso, essa tese se dividirá da seguinte maneira; no primeiro capitulo se 

fará a constituição das condições de produção do discurso capitalista e da lista Forbes, 

assim como a vinculação da lista da Forbes como um discurso bastante representativo 

do capitalismo. Também ficará evidente nesse capitulo, a relação entre o discurso 

cristão protestante e a ideologia capitalista, sendo o primeiro constitutivo da segunda. 

No segundo capitulo, considerará a constituição simbólica do enunciado valor de 

mercado no discurso capitalista, assim como na textualidade da lista da Forbes. Nesse 

capitulo se aterá mais aos conceitos propriamente econômicos e cuja crítica marxista se 

debruçou mais, tais como; valores de troca, valores de uso, trabalho social, capital, 

mercadoria e etc. nesse capitulo também se apresentará a lista da Forbes como um ponto 

da rede interdiscursiva das várias listas em divulgação na sociedade contemporânea. 

No terceiro capítulo, se estudará o processo de constituição da lista como 

mercadoria, assim como, a relação de fetichização da lista como um produto de 

satisfação aos anseios de prestigio social. Nesse sentido, as bases conceituais desse 

capítulo serão os conceitos de mercadoria em Marx (1996) e de fetiche em Lacan (1995, 

1996, 1999).  
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No quarto capítulo, se empenhará na análise simbólica da lista Forbes sob o viés 

da antropologia do imaginário de Gilbert Durand. Nesse interim, observaremos como a 

lista se constitui como um objeto de narrativização ascensional que estabelece modelos 

exemplares de condutas ascensionais. Sendo assim, se verificará qual o mito de base 

que constitui o elo afetivo-representativo da persuasividade própria da lista, e assim, 

defenderemos a nossa tese principal da lista da Forbes como uma atualização a 

contemporaneidade do mito bíblico da torre de babel. 
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1 A RELIGIÃO COMO POLÍTICA E A POLÍTICA COMO RELIGIÃO  

    

“Toda religião induz 

uma política; 

toda política oculta 

uma crença” 

 André Bieler  (1995) 

 

O objetivo desse primeiro capitulo é demonstrar o capitalismo como um culto e 

um exercício litúrgico. Para tanto, será exposto o surgimento do capitalismo na 

modernidade e como esse movimento se tornou uma espécie de religião secularizada, 

conforme a tese de Marx Weber (2004).  De maneira mais radical, pode-se entender o 

capitalismo como uma religião esvaziada de conteúdo que se mantêm apenas como um 

ritual cúltico. Não se trata de uma filosofia de vida, mas de uma prática cuja construção 

histórica-ideológica naturalizou-a como sendo a única religião a ser cultuada pelas 

pessoas. Dentro desse contexto, a “Lista da Forbes das maiores empresas do mundo” 

pode ser entendida como mais um elemento litúrgico desse culto ao capitalismo. Por 

isso, esse capítulo também irá reconstituir as condições de produção que possibilitaram 

o surgimento dessa lista como um enunciado privilegiado do discurso capitalista. 

Sobre essa visão do capitalismo, há uma publicação póstuma de Walter 

Benjamin de 1985, organizado por Ralph Tiedemann e Hermann Schweppenhäuser no 

volume 6 de "Gesammelte Schriften" (Suhrkamp Verlag). Esse texto intitulado "O 

Capitalismo como Religião" é um pequeno esboço com considerações preliminares de 

um estudo que, provavelmente, seria desenvolvido por Walter Benjamin em uma 

publicação posterior. O manuscrito contém cerca de quatro páginas de anotações,  

referências bibliográficas, e comentários dos quais podemos extrair as possíveis teses de 

Benjamin.  

Uma delas é a tese sobre a relação entre capitalismo e religião. Essa ideia já 

havia sido defendida por Weber. Benjamin (2011) retoma essa visão weberiana e a 

radicaliza ao propor que o capitalismo não é apenas uma ideologia derivada do 

cristianismo, e sim o exercício de um culto. Agamben (2011) também retoma e 

fundamenta as ideias de Benjamin e defende que as práticas capitalistas são práticas 

litúrgicas, as quais os fiéis participam da comunhão como uma igreja universal e trans-

histórica.  O sistema capitalista pode ser analisado pela adoração a um deus misterioso e  

todo poderoso: o capital. Conforme afirma o próprio Benjamin (2011 ) “o capitalismo 
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serve essencialmente à satisfação das mesmas preocupações, tormentos e inquietudes 

aos quais outrora davam resposta as chamadas religiões”. Para esse autor, o 

capitalismo se coloca como ideologia provedora de uma certa catarse espiritual 

semelhante a que se propõe o cristianismo.  

Para Benjamin (2011) "É preciso ver no capitalismo uma religião". A sua 

estrutura é uma organização litúrgica e a adesão dos consumidores às suas ideologias é 

um fenômeno essencialmente religioso. Nesse sentido, a tese benjaminiana, a qual esse 

trabalho mobiliza, é mais radical do que a tese das práticas capitalistas como práticas de 

um mundo desencantado, cujo desencanto tem suas origens religião cristã, tal como 

pondera Weber (2004). Assim, apoiado em Benjamin, essa pesquisa defende que o 

capitalismo é a religião dessa contemporaneidade.  

 

1.1  Todos os caminhos levam a Roma. 

 

O cristianismo se tornou uma religião de abrangência mundial devido a alguns 

fatores importantes desse credo: seu caráter missionário e proselitista.  Essa religião 

inaugura na história das religiões uma prática religiosa que agia no intento de converter 

as pessoas de outras religiões ao cristianismo, o que a caracterizou como uma religião 

fundamentada pela adesão. Vale ressaltar que boa parte das religiões anteriores ao 

cristianismo se baseavam numa lógica do privilégio, porque apenas alguns privilegiados 

poderiam exercer e fazer parte dos rituais da religião. Ainda assim, a Igreja Católica 

Romana manteve essa lógica do privilégio para a formação de seu clero, mas qualquer 

pessoa poderia se tornar um cristão. Esse caráter proselitista do cristianismo se 

adequava aos propósitos do império romano, o que promoveu a fusão entre igreja e 

estado, império romano e igreja católica, de maneira tão eficiente para a propagação e 

perpetuação de ambos.    

A fusão entre Império Romano, sistema político militar e a religião cristã 

construiu um sistema-político-ideológico de alcance global na Idade Média. O início foi 

em 333 D.c. com a adoção do cristianismo como religião oficial do império romano 

pelo imperador Constantino. A consequência dessa adoça foi o surgimento de um 

sistema-mundo sustentado por um comércio globalizado entre todas as terras do império 

e uma ideologia de unificação das várias diversidades ideológicas e culturais que 

constituíam o mesmo. 
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Portanto, a estrutura estava pronta para a constituição de um sistema político-

ideológico dominante em todo o planeta e se firmou como estrutura-estruturante de 

todas as práticas sociais no interior desse sistema. Esse sistema-mundo será obviamente 

o sistema capitalista, herdeiro desse sistema-mundo anterior, composto pela fusão entre 

império romano e cristianismo.  

 

1.1.1 – A substituição do hospedeiro pelo parasita.   

 

De acordo com Benjamim (2011), o capitalismo esteve presente na ideologia 

cristão de forma bem incipiente. Segundo Weber (2004), a substituição da ideologia 

cristã pela ideologia capitalista se deu durante reforma protestante. Nesse movimento, 

teria acontecido segundo Weber, a contestação a igreja como fonte de autoridade sobre 

todas as dimensões da vida humana e sacralizou a vida ordinária com o conceito de 

vocação.  

O conceito de vocação determina que o homem deve assumir o controle de sua 

vida, ele precisa ser o responsável pela administração de todos os âmbitos de sua vida 

como uma adoração ao Deus, o criador da vida. Nesse sentido, uma vez que todas essas 

dimensões são adorações constantes ao criador, a vida como um todo se torna um culto. 

É nesse sentido que Weber (2004) pensa na ideia do espírito do capitalismo em que o 

trabalho é visto como uma vocação. É nesse contexto, trabalhar deixa de ser uma 

atividade profana e passa a ser uma ação de adoração ao deus criador da vida. Os 

resultados do trabalho, seus ganhos ou lucros, passam a ser considerados como uma 

benção divina concedida pela adoração oferecida.  

Além disso, a reforma protestante considera a vida ordinária como um culto em 

oposição à vida extraordinária do culto eclesiástico, sob a supervisão dos clérigos da 

igreja, que perde o seu lugar exclusivo de sagrado frente a todo o resto profano. Esse 

processo de sacralização de todas as dimensões da vida humana trouxe uma nova visão 

sobre o sagrado.  Esse conceito só existe em oposição ao profano e se não existe nada 

mais que seja profano também não há algo que se possa chamar de um sagrado. É 

justamente nesse sentido que Weber (2004) fala de um desencantamento do mundo, 

pois em uma sociedade em que essa distinção entre o sagrado e profano já não faz mais 

sentido, o que passa a existir então é algo completamente novo, a sociedade 

secularizada, também denominada de sociedade do ordinário.  
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Essa nova visão de mundo proposta pela reforma protestante possibilitou a 

substituição da ideologia cristã pela do capitalismo. Foi quando o aspecto espiritual da 

vida humana foi trocado pelo aspecto econômico e este passou a dominar as demais 

dimensões da vida em sociedade.  

Conforme argumenta Agamben (2011), duas teorias políticas complementares e 

concorrentes existiram na teologia cristã: uma do estado e a outra da economia. Na 

Idade Média prevaleceu a teoria do estado e na Idade Moderna, a da economia. A 

reconstituição da genealogia do paradigma econômico se tornou dominante na era 

moderna e o pensamento teológico, construído ao longo da Idade Média, foi 

determinante para a construção integral da sociedade ocidental. Segundo esse autor, 

existem dois paradigmas políticos derivados da teologia cristã, cujas relações de origens 

e fundamentos os colocam em conexão:  

 
A teologia política, que fundamenta no único Deus a transcendência do poder 

soberano, e a teologia econômica, que substitui aquela pela ideia de uma 

oikonomia, concebida como uma ordem imanente – doméstica e não política em 

sentido estrito – tanto da vida divina quanto da vida humana. Do primeiro 

paradigma derivam a filosofia política e a teoria moderna da soberania; do 

segundo, a biopolítica moderna até o atual triunfo da economia e do governo 

sobre qualquer outro aspecto da vida social. (AGAMBEN, 2011, p. 9). 

 

 

O capitalismo se consolidou como o sistema-mundo vigente, substituindo a 

própria ideologia cristã e a do estado como estrutura-estruturante da sociedade mundial. 

Essa oikonomia se sobrepôs à teologia política, tornando-a subserviente a economia, 

assim como todas as dimensões da vida humana na sociedade capitalista.   

Essa relação causal entre a teologia cristã e ideologia capitalista já foi bastante 

defendida por filósofos e sociólogos. Nesse trabalho foram citados os seguintes autores: 

Max Weber (2004), Walter Benjamin (2011) e Agamben (2011).  Também foi discutida 

por filósofos menos conhecidos, tais como Schmitt, Hegel e Schelling (apud, Agamben 

2011).  

O primeiro autor afirma que “todos os conceitos decisivos da moderna doutrina 

do estado são conceitos teológicos secularizados” (apud, Agamben 2011, p. 10). Já 

Hegel defende a equivalência entre o conceito de um governo racional do mundo, uma 

das bases do conceito de mercado, e a doutrina da providência divina (ibid). Schelling, o 

famoso romântico alemão, afirma que o conceito de liberdade, tão cara aos modernos, 

era uma ascensão da oikonomia cristã sobre a teologia pura, o transcendentalismo. A 
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diferença entre a teologia e a economia se explica entre o ser de deus e sua atividade. As 

obras de deus eram feitas por procuração. Já na economia, deus age por meio do 

homem, conforme a frase de Peterson; “o rei reina, mas não governa” (Agamben 2011). 

 Na era moderna, a vida ordinária do comércio, do lar e do trabalho passou a ser 

o novo espaço do sagrado. O culto ao deus cristão passou a ser vivenciado no espaço do 

cotidiano.  Essa nova configuração permitiu que a ideologia capitalista, presente na 

ideologia cristã, saísse das sombras e assumisse o papel principal na gestão das práticas 

do dia a dia. Foi assim que essa ideologia se instituiu como pastoral das mentalidades 

dos cidadãos nas sociedades ocidentais capitalistas. 

Desde os antigos reinos do império romano, há uma interligação dos territórios e 

uma estrutura igualmente extensa de comunicação entre todas as terras do reino da 

igreja sob a supervisão do papa. Essa característica permitiu a expansão desse novo 

sistema ideológico e econômico por todo o mundo ocidental. Toda essa estrutura 

comunicacional entre as várias partes do mundo ocidental permitiu que, ao longo dos 

anos, o comércio se estabelecesse, de maneira transnacional, entre empresas e 

indivíduos das mais variadas nacionalidades no interior do capitalismo, constituindo o 

que alguns teóricos da economia denominam de economia-mundo-capitalista vigente na 

atualidade, teóricos esses citados logo abaixo. O capitalismo é um sistema cíclico 

mundial de acumulação de capital (Arrighi 1996), que, pela primeira vez na história da 

humanidade, um mesmo sistema econômico se tornou praticamente exclusivo e 

praticado em escala global.  

Segundo Braudel (1996b), a identificação do capitalismo com o modo de 

produção industrial teria sido amplamente difundida por análises reduzidas a uma 

“ortodoxia pós-marxista”, segundo as quais não teria havido capitalismo antes da 

Revolução Industrial. Braudel (1996b) defende que o capitalismo se manifesta de várias 

maneiras. Uma dessas manifestações é reconhecida na visão de Marx e Dobb do 

“capitalismo como o sistema em que ocorre a mercantilização do trabalho” e do capital 

integrado à esfera da produção sobre relações de trabalho assalariado. Em sua 

concepção, Braudel (1996b) defende que o “modo de produção industrial” juntamente 

com o trabalho livre e assalariado não são os predicados fundamentais e indispensáveis 

do capitalismo. Essa ideologia privilegia o “lugar do investimento e da alta taxa de 

produção de capital” (Braudel 1996b) (Mariutti 2012).  

Antes de sua fase industrial, o capitalismo permaneceu restrito a determinadas 

atividades específicas, não estendeu sua influência para as demais dimensões da 
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economia porque faltaram oportunidades de lucro mais atrativas para tal realização. 

Sendo assim, o que constitui essencialmente o sistema capitalista como um sistema 

mundial é sua espacialização como “o lugar” da alta reprodução do capital e sua 

consequente acumulação. Em outras palavras, a novidade do capitalismo se dá nessa 

criação de um espaço propício a essa reprodução e acumulação do capital. 

Segundo Braudel (1996), essa concepção espacial explica-se coloca “em causa 

ao mesmo tempo todas as realidades da história, todas as partes envolvidas da extensão: 

os Estados, as sociedades, as culturas, as economias...” (Braudel 1996, p.12). Em 

consequência dessa concepção, o autor propõe o conceito de economia-mundo, definida 

como uma parte economicamente autônoma do planeta, uma soma de espaços capaz “de 

bastar-se a si própria e no qual suas ligações e trocas internas conferem certa unidade 

(...) é a mais vasta zona de coerência, em determinada época, em uma região 

determinada do globo...” (ibid, p. 12-13). Esta coesão relaciona-se especificadamente à 

vida econômica, de maneira que as economias-mundo abarcam sociedades, culturas e 

soberanias políticas diferentes e independentes, sobrepujando os limites demarcados 

entre as sociedades e cria uma unidade de integração no seu espaço. 

Segundo Braudel (1996), a inclinação entre os estudiosos de economia, e mesmo 

nas críticas sociológicas ao capitalismo, distingue dois tipos de trocas: as “sociais” e as 

“legitimamente econômicas”. As trocas sociais não dependem de comportamentos 

“econômicos” e as “legitimamente econômicas” compõem o “verdadeiro mercado 

autorregulador” constituinte da “economia de mercado” e do “capitalismo”. Para 

Braudel (1996), essas ideias estão equivocadas na sua compreensão do correto 

funcionamento dessa economia-mundo como um sistema mundial. Conforme esse 

autor, o sistema capitalista em suas configurações mais atuais deve ser entendido a 

partir de uma concepção mais concreta e diversificada da história, pois o mercado e as 

suas trocas são, e sempre foram, realidades econômicas e sociais, envolvendo diálogos 

entre agentes que podem sofrer pressões (dos governantes, dos mercadores, dos bancos, 

entre outros), além de obedecerem aos imperativos da oferta e da procura. Portanto, 

todas essas trocas são socioeconômicas.  

Já para Polanyi (1944), somente na era moderna houve o surgimento da 

“primazia do econômico e do mercado” com a “economia de mercado liberal” (o 

mercado autorregulável). Este foi criado devido à influência do poder político ao longo 

do processo da Revolução Industrial no final do século XVIII. Nessa época, uma cisão 

entre economia e sociedade surgiu para transformar a ordem normal das coisas, isso fez 
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com que a sociedade fosse subordinada à economia. A terra e os indivíduos passaram a 

ser elementos constituintes do sistema econômico, comprados e vendidos como meras 

mercadorias. Sendo assim, a autopromoção tornou-se determinante para as pessoas, 

surgiu a necessidade de vender a sua imagem pelo melhor preço possível, se definindo 

socialmente pelas suas relações com o capital. Esse processo gerou duas 

macroestruturas identitárias no interior da ideologia capitalista: os detentores de capital 

e os despossuídos de capital.  

No processo histórico de construção capitalismo como uma economia-mundo, as 

economias locais, parcialmente independentes, foram se estruturando em redes de 

mercados regionais, progressivamente interligadas em redes maiores, e se constituíram 

enquanto economias de mercado. Estas, por sua vez, se voltam para um mesmo núcleo 

de atração e atividade e se empenham para tomar essas redes de mercados, 

remodelando-as conforme suas conveniências e dinâmica. Nesse ínterim, Braudel 

(1996c), com o intuito de elaborar uma “tipologia” das economias-mundo e deduzir leis 

tendenciais que elucidam seus mecanismos de funcionamento, conseguiu evidenciar que 

a primeira regularidade se dá na íntima relação das economias-mundo com o seu 

espaço, referente aos seus limites físicos e o seu sistema interno, construído 

gradualmente de maneira hierarquizada, regionalizada e especializada. Conforme essa 

disposição espacial, Braudel (1996c) salienta duas leis tendenciais das economias-

mundo: em primeiro lugar, há sempre uma hierarquização entre regiões desiguais de 

economias pobres e ricas, com só uma mais próspera no centro, polarizando as demais 

que se ajustam à logística econômica conveniente à metrópole. O centro capitalista 

dominante (no geral as grandes metrópoles de alto dinamismo e longo alcance 

econômico) está sempre em rivalidade com outros pretendentes à liderança, de maneira 

que os núcleos não o são eternamente, podem ser substituídos ao longo do tempo. Ainda 

assim, esses centros capitalistas demonstram relativas diferenças entre si, tanto nas suas 

estratégias de dominação econômica (controle mercantil, bancário, creditício, da 

navegação, de colônias, entre outros) quanto política (cidades-estados, cidades 

imperiais, entre outros).  

Para Braudel (1996c), há três “setores” das economias mundo: um núcleo 

exclusivo do capitalismo dominante, a economia de mercado constituída de regiões 

secundárias regularmente bem desenvolvidas, e a grande periferia. Segundo o autor; 

“Essa geografia discriminatória ainda hoje logra e explica a história geral do mundo” 

Braudel (1996c, p. 29). O espaço de uma economia-mundo é um grande complexo 
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constituído por outras dimensões além da esfera econômica, portanto, esse sistema 

mundo é uma realidade vivida nos âmbitos políticos, sociais e culturais que, mesmo 

com suas próprias dinâmicas e valências, influenciam-se recíproca e dinamicamente. 

Portanto, uma economia-mundo é “um imenso invólucro”, que apesar de suas 

grandes desigualdades internas, conserva uma unidade de coesão em todo o seu espaço, 

assim como gira em torno do dinamismo e atração do seu centro. Braudel (1996c) 

aponta ainda que a estrutura e funcionamento da economia-mundo implicam na 

coexistência tensa entre zonas econômicas, de tal modo que os atritos não podem se 

anular para não ameaçar o poder central que orquestra a dinâmica do conjunto. Ele 

pondera que essas desigualdades não são fruto de “vocações naturais”, mas expressam a 

consolidação de situações lenta e historicamente estabelecidas, em uma cadeia de 

subordinações e relações de força desiguais.  

Wallerstein (2000) complementa essa ideia ao afirmar que a principal 

característica da economia-mundo capitalista é divisão internacional do trabalho em 

expansão, impulsionada pelo objetivo de vender a produção nos mercados mundiais, 

sempre visando a maximizar lucros. À medida que as diferentes regiões são 

incorporadas aos mercados mundiais, diferentes modos de produção são desenvolvidos 

em atividades especializadas conforme a distribuição local de recursos humanos e 

naturais, para melhor adequá-las às demandas da economia mundo capitalista, em uma 

forte tendência à especialização regional. Assim teria se originado uma estrutura de 

regiões desigualmente poderosas que determinou um processo de acumulação no núcleo 

e um ciclo de atraso na periferia. Isto teria incentivado “trocas desiguais” entre Estados 

fortes (“núcleo”) e áreas fracas (“periferia”), o que acarreta em uma apropriação do 

excedente da economia-mundo inteira por certas regiões que formavam seu “núcleo”.  

Destarte, à semelhança de Braudel (1996c), Wallerstein (2000) aponta que uma 

hierarquia tripartite se consolidou na economia-mundo, ainda que sob o primado do 

núcleo de dois estratos, o das regiões secundárias relativamente desenvolvidas e o da 

enorme periferia atrasada e explorada. Essa desigualdade teria se reproduzido no 

interior de cada uma dessas regiões, pois em meio às zonas centrais também havia zonas 

atrasadas, como “manchas” destoantes do dinamismo em torno. Além disso, ela foi se 

solidificando e ficando cada vez mais enraizada, alimentada pelas “forças de mercado”: 

“...são as operações das forças do mercado mundial que acentuam as diferenças, as 

institucionalizam, e as fazem impossíveis de contornar no curto prazo” (Wallerstein, 

2000, p. 89).  
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Nessa visão, se a estrutura da economia-mundo capitalista envolve uma 

distribuição desigual dos rendimentos, com a transferência da maior parte do excedente 

gerado pela maioria trabalhadora para a minoria detentora do capital, por que os 

primeiros não se revoltavam contra os últimos? Para Wallerstein (2000), a história 

mostra que as insurreições generalizadas são raras, apesar do persistente 

descontentamento. Para esse autor, a explicação está no papel da semiperiferia, uma 

“terceira categoria” que “significa que o estrato superior não enfrenta a oposição 

unificada de todo o resto, pois o estrato médio é simultaneamente explorado e 

explorador” (Wallerstein, 2000, p. 91). Em sua concepção, a função da semiperiferia na 

economia-mundo é mais que um requisito ao seu funcionamento, trata-se de uma 

condição à sua sobrevivência, cuja essencialidade é mais política que econômica, pois 

uma economia-mundo pode funcionar economicamente sem uma semiperiferia, mas não 

seria politicamente estável porque não evitaria uma polarização extremada. 

A partir do pensamento de Braudel, Arrighi (1996) afirma que o capitalismo está 

sempre mudando por causa da flexibilidade do capital em seu deslocamento pelas 

atividades econômicas conforme as oportunidades de lucro, o que configura uma 

relação instrumental do capitalismo com os modos de troca e produção. Quando se 

esgotam as possibilidades de acumulação, ocorrem as expansões financeiras, 

sinalizando a maturidade de um ciclo de expansão produtiva que permitiu uma forte 

acumulação de capitais até chegar ao nível do esgotamento. Assim, a predominância do 

“capital financeiro” é vista como uma tendência sistêmica do capitalismo, indicando a 

crise de um ciclo produtivo e sua reestruturação: “[Todo] desenvolvimento capitalista 

desse tipo, ao atingir o estágio de expansão financeira, parece anunciar em certo sentido, 

a sua maturidade” (Braudel, 1984, apud Arrighi, 1996, p. 6). Para Arrighi (1996), este 

raciocínio também pode ser expresso pela clássica fórmula de Marx, DMD’, segundo a 

qual, na lógica capitalista, o capital-dinheiro D (liquidez) pode ser investido em 

qualquer atividade produtiva M (rigidez), mas sempre visando à ampliação do capital-

dinheiro inicial D’ (liquidez acrescida), e não à produção propriamente dita.  

Portanto, a partir do estabelecimento da economia-mundo capitalista e a 

primazia do econômico sobre todas as outras dimensões da vida humana na sociedade 

ocidental, o sistema anterior constituído pelo estado, pelo império romano e pelo 

cristianismo foi substituído pelo sistema de economia-mundo capitalista. Essa nova 

configuração assumiu os três espaços vazios deixados pela morte do sistema anterior: 

um sistema econômico, um estado e uma religião. Na era capitalista, o sistema 
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econômico é o capitalismo, o estado é o capitalismo e a religião também é o 

capitalismo.  

 

1.2. E disse o capital: Haja Deus! E o capitalismo se fez!  

 

Após a reforma protestante, o trono ficou vazio. A religião cristã perdeu o seu 

espaço de exclusividade na governamentalidade da vida espiritual da sociedade 

ocidental. A nova religião da modernidade deixa de ser a religião do extraordinário e 

passa a ser a religião do ordinário, bem mais abrangente no escopo de sua gestão na 

vida de seus fiéis. A religião cristã da exclusividade, do sagrado versus o profano, do 

céu versus o inferno, da alma versus o corpo, perdeu o seu lugar para a religião 

capitalista da inclusividade; do sagrado e do profano, do céu do consumo versus o 

inferno do não consumir, do corpo para alcançar a alma.  

De acordo com Benjamim (2011) a religião capitalista não busca a redenção ou 

expiação da culpa, o seu maior preceito é a produção.  Esse novo culto surgiu após a 

separação entre economia e sociedade, o que reverteu a ordem das coisas: a sociedade 

tornou-se acessória da economia, pois as pessoas e a terra passaram a ser elementos 

constituintes do processo econômico, comprados e vendidos como meras mercadorias. 

A autopromoção por parte dos indivíduos tornou-se então preponderante na vida 

cotidiana. As pessoas passaram a se definir pela luta por melhoras materiais, resultando 

em uma devastação social, provocada um novo egoísmo e uma nova solidão. Conforme 

a explanação de Benjamin (2011), essa nova religião se configura da seguinte forma: 

 

Três traços desta estrutura religiosa do capitalismo já são reconhecíveis no presente. 

Primeiro, o capitalismo é uma religião puramente cultual, talvez a mais extrema que 

jamais tenha existido. Nada há nele senão uma relação imediata com o significado do 

culto; ele não conhece nenhum dogma especial nem teologia. O utilitarismo ganha, sob 

esse ponto de vista, sua coloração religiosa. Um segundo traço do capitalismo interliga-

se com esta concreção do culto: a duração permanente do culto. O capitalismo é a 

celebração de um culto sans rêve et sans merci [sem sonho e sem piedade]. Não há nele 

nenhum "dia de semana", nenhum dia que não seja de festa no sentido terrível do 

desdobramento de toda pompa sagrada, da tensão extrema do adorador. Em terceiro, 

este culto é culpabilizador [verschuldend]. O capitalismo é provavelmente o primeiro 

caso de um culto não expiatório, mas sim culpabilizador [verschuldenden]. Nisto, este 

sistema religioso está sob a queda de um movimento monstruoso. Uma consciência de 

culpa [Schuldbewusstsein] monstruosa, que não se sabe expiada, agarra-se ao culto, não 

para expiar nele esta culpa, mas sim para fazê-la universal, martelá-la na consciência e, 

finalmente e sobretudo, para implicar o próprio Deus nesta culpa [Schuld], para que 

enfim ele mesmo se interesse pela expiação” (Benjamin 2011). 

 



39 

 

 

 

 

É possível depreender da tese benjaminiana a compreensão de que a prática 

religiosa do capitalismo consiste tão somente de um exercício cúltico e constante, cuja 

celebração se dá em todos os espaços, a todo tempo, e em todas as dimensões da vida do 

cidadão. O fiel à religião capitalista professa a sua fé devido a uma angústia constante 

da culpa, o que o conclama a sempre buscar a expiação desse sentimento. Afinal de 

contas, o movimento do capital é de reproduzir sempre essa culpa, de maneira que a 

necessidade do culto se impõe sempre aos indivíduos.  

O sistema capitalista gera essa culpa e angústia por meio da ideologia da 

autoconstrução do eu. Essa visão sustenta a sociedade de consumo.  Esse “eu” é 

colocado a todo instante diante da tirania das escolhas em um mundo sem limites. 

Segundo Salecl (2005a), existe uma ideia de que os indivíduos são capazes de 

administrar suas emoções e essa concepção está ligada à percepção do eu que domina a 

sociedade no capitalismo tardio. Hoje, o verdadeiro “eu” é cada vez mais autoconstruído 

e, mais do que isso, um projeto individual (Salecl, 2005a, pp. 14-15), isso por sua vez, 

instaura esse sujeito como essencialmente paradoxal. 

Segundo o psicanalista Charles Melman (2003), a ideologia do “eu autônomo” 

fundamenta-se por uma “uma subjetividade que se crê liberada de toda dívida para com 

as gerações precedentes”, de uma “cultura que recomenda a livre expressão” alicerçado 

no advento de uma nova economia psíquica delineada como consequência de um 

progresso considerável, que indicou que “o céu está vazio, tanto de Deus quanto de 

ideologias, de promessas, de referências, de prescrições, e que os indivíduos têm que se 

determinar por eles mesmos, singular e coletivamente” (Melman, 2003, pp. 12-16). 

Esse “eu autônomo”, já na concepção de Benjamin (2011), é constituído por 

uma liberdade, ao mesmo tempo em que o indivíduo se sente culpado por ser livre. A 

liberdade em si é um hibris, mas o que angustia a pessoa é a sua incapacidade exercê-la 

em toda a sua potencialidade.  Esse sentido foi disseminado no interior da sociedade 

capitalista pelos principais pensadores da nossa modernidade tardia. Segundo o autor: 

 

O tipo de pensamento religioso capitalista encontra-se extraordinariamente 

expressado na filosofia de Nietzsche. A ideia do super-homem desloca o "salto" 

apocalíptico, não para a conversão, a expiação, a purificação e a penitência, e 

sim para uma intensificação aparentemente constante, mas, no último átimo, por 

ruptura, descontínua. Por isso, a intensificação e o desenvolvimento, no sentido 

de "non facit saltum" [não dá salto], são inconciliáveis. O super-homem é o 

homem histórico que chegou sem conversão, que riscou o céu. Nietzsche 
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pregou que nesta explosão do céu através da humanização crescente, a religião é 

e permanece (também para Nietzsche) culpabilização [Verschuldung]. E 

semelhante em Marx: o capitalismo não convertido se torna socialismo com 

juro e juro composto, que são as funções da culpa/dívida [Schuld]” (Benjamin 

2011). 

 

 

Da mesma forma, Benjamin (2011) também afirma que o pensamento freudiano 

está foi desenvolvido no interior “dominação sacerdotal desse culto”, especificamente, 

do culto à religião capitalista. Segundo o autor; “O reprimido, a representação 

pecaminosa é, segundo uma analogia muito profunda, ainda por esclarecer, o capital, o 

qual remunera [verzinst] o inferno do inconsciente” (Benjamin 2011). Sendo assim, 

para Benjamin o  sujeito adorador do culto capitalista é constituído pelos três pilares da 

mentalidade denominada de pós-moderna, ou modernidade tardia, conforme postulação 

de Foucault (1997) que coloca Nietzsche, Marx e Freud como os inauguradores de uma 

nova elaboração de sujeito ao qual denominamos de sujeito pós-moderno. 

Esse sujeito pertence à sociedade de consumo delineada economicamente e 

ideologicamente pelo capitalismo. Em seu interior, as relações do sujeito e as 

conjunturas sociais são a favor do culto ao capital. Esse novo deus governa a vida de 

seus fiéis por meio dos juros cobrados sobre essa autonomia do eu não realizada. A 

única regra é a necessidade de se acumular capital em excesso, por isso o comedimento 

do eu autônomo, sua covardia, são sentimento convertidos subjetivamente como culpa.  

Segundo Zizek (2009), essa nossa condição como sujeitos da pós-modernidade 

nos permite considerar essa mesma sociedade, como uma sociedade de risco. Os 

sujeitos estão o tempo todo na emergência de tomarem decisões na solidão de suas 

próprias escolhas, escolhas relacionadas ao consumo, assim como; com que casar, onde 

morar, qual profissão exercer e etc, sem que nenhuma referência venha nos socorrer a 

não ser as nossas próprias opiniões. Segundo Zizek (2009), somos a todo instante 

constrangidos pela situação paradoxal dessa encruzilhada, com a qual devemos sempre 

nos ater como pessoas comuns: somos cada vez mais colocados em situação de decisão, 

apesar de estarmos cientes de que não estamos verdadeiramente capacitados (Zizek, 

2009). Sendo assim, o sujeito da sociedade de consumo é constituído pelos dilemas, 

dúvidas e inseguranças diante dos riscos de fazer escolhas sobre as quais ele não dispõe 

de conhecimento para tal.  

Esse sujeito consumidor e perdido é forjado pelas práticas neoliberais que 

governam o mundo contemporâneo. A gestão do “eu” obriga o sujeito a assumir uma 



41 

 

 

 

govermentality - termo cunhado por Michael Foucault (2004) – em que segundo o 

autor, esse indivíduo que se considera autônomo, de fato, é perpassado pelas novas 

diretrizes econômicas e governamentais. Esse conceito de governamentalidade postula 

as relações intrínsecas entre as práticas da gestão governamental e as ideologias que 

constituem a cosmovisão de uma dada sociedade em uma certa época, a partir dessa 

lógica, as regras do jogo social e os modos de pensar dos indivíduos autônomos se 

constituíram mutuamente em um devir constante (Lemke, 2002). 

Em seu curso ministrado no Collège de France, no ano letivo de 1978-1979, 

publicado postumamente com o título “Naissance de la Biopolitique”, Foucault (2004) 

discorre sobre o nascimento da biopolítica. Trata-se de uma maneira através da qual as 

práticas governamentais, a partir do século XVIII, passaram a racionalizar certos 

problemas a respeito dos fenômenos próprios de uma população: saúde, higiene, 

natalidade, longevidade, raças (Foucault, 2004). Para o autor, a sociedade atual vive a 

passagem de uma biopolítica centrada na disciplina, que teria moldado as “sociedades 

disciplinares”, para uma biopolítica centrada no controle, constitutiva das “sociedades 

de controle”. Esse processo resulta em um novo modelo de governmentality, como se vê 

no governo neoliberal e a transformação que esse promove nas relações entre Estado e 

mercado, exatamente como ocorre entre mercado e indivíduo. 

Segundo Foucault (2004), as mudanças das sociedades disciplinares para as 

sociedades de controle convergiram na configuração de um novo tipo de capitalismo, 

um capitalismo exacerbado de submissão de todas as dimensões da vida do indivíduo as 

suas regras e dinâmica. Sendo assim, os processos de subjetivação dos sujeitos dessa 

sociedade se modelam a partir da lógica do consumo. Nesse interim, Lemke (2002) 

recupera as teses foucaultianas e postula que na sociedade do neoliberalismo se constrói 

estrategicamente a responsabilização dos sujeitos individuais, assim como as 

instituições, pelas crises sociais – tais como o desemprego, as epidemias, o aquecimento 

global, a fome e etc. – e configuração da vida em sociedade de maneira geral, 

dissimulando os problemas gerados pelas fissuras do sistema em problemas 

relacionados ao cuidado de si. Segundo Lemke (2002), a lógica neoliberal pretende 

formar cidadãos cujas qualificações éticas sejam fundamentadas na dinâmica do 

mercado, em que se deve avaliar os custos e benefícios em favor de uma alternativa ou 

outra. O que de fato, significa toda uma racionalidade construída a partir de uma moral 

em que o bom é igual a lucro, e o mau igual a prejuízo.  A partir dessa racionalidade 

neoliberal, o sistema ideológico capitalista pretende implementar uma nova ordem 
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política e social de gerenciamento da vida em sociedade de tal forma que as ingerências 

e as adversidades causadas sob a gestão dessa mesma ordem política e social sejam 

atribuídas aos desvios nas condutas particulares as leis do sistema. 

1.3. Culto: encenação do consentimento. 

 

A lógica do culto cristão tem a função prática de estabelecer a governabilidade 

do sistema capitalista. Não se trata de um governo dirigido por força ou coerção, o 

exercício do por poder efetiva-se por consentimento. Conforme Agamben (2011), o 

dispositivo de governabilidade por excelência das sociedades modernas é a opinião 

pública, a principal responsável por produzir o consentimento.   

De acordo com Arrigi (1996), o capitalismo produz uma grande classe média, 

denominada por esse autor de semiperiferia. As pessoas da classe média ocupam dois 

papéis simultaneamente: o de exploradores e o de explorados. Esses indivíduos 

exploram mão de obra para a produção do lucro. Contudo, essas pessoas não participam 

das grandes movimentações do capital, pois esse patamar é ocupado por uma minoria 

privilegiada.  Essa grande semiperiferia também configura uma massa de manobra do 

capital capaz de produzir o consentimento.  

A estratégia de produção desse consentimento é a adoção da ideologia 

capitalista, de modo que o agir político da pessoa da classe média é substituído pela 

liturgia do culto ao capital. Assim, o integrante do sistema capitalista se torna cidadão 

ao participar desse culto e promover a acumulação do capital. É nesse sentido que 

Weber (2004) defende o conceito de vocação como o espirito do capitalismo. A práxis 

do cotidiano no interior da sociedade capitalista, a qual o trabalho produz lucro e 

acúmulo de capital, é vista como uma participação no culto glorioso dos anjos e dos 

santos continuando a obra redentora de cristo aqui na terra.  

Diante disso, é interessante salientar a origem do termo economia, haja vista que 

Marx define o sistema capitalista como aquele no qual o econômico assume a primazia 

sobre as demais dimensões da vida em sociedade. O capitalismo nasce das discussões 

teológicas a respeito da doutrina da trindade e das duas naturezas de cristo, que sendo ao 

mesmo tempo Deus e Homem agiu sobre a terra sem perder essa sua dupla natureza. É 

nesse contexto que o termo economia é tomado emprestado do grego pelos teólogos da 

patrística e da escolástica e se torna o nome composto de “economia divina”, referente 

às atividades do divino em forma de homem, o cristo, em contraste ao ser de deus ao 

qual era inconcebível atividades terrenas. Portanto, é nesse sentido que na teologia 
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protestante mais tardia, o termo economia será convertido no conceito de vocação, 

referente as atividades dos crentes na terra como sendo atividades em nome de deus, ou 

atividades por procuração. Sendo assim, a vida econômica seria a participação do 

homem na mesma missão do cristo, conforme as palavras do cristo: “o meu ensino não 

é meu e sim daquele que me enviou. (...) Quem fala por si mesmo está procurando a sua 

própria glória; mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele 

não há injustiça” (Bíblia RA, SBB, João 7, 16 – 18). E nesse sentido, conforme o termo 

economia já em Aristóteles, trata-se de um paradigma que se desenvolve como um 

modelo “gerencial”, e não epistêmico, dessa forma, “trata-se de uma atividade que não 

está vinculada a um sistema de normas nem constitui uma ciência em sentido próprio 

(...), escreve Aristóteles; não denota uma ciência [epistēmēn], mas um certo modo de 

ser” Agamben (2011, p. 19). Sendo assim, etimologicamente, o termo economia 

(oikonomia) assume uma “inflexão semântica” que designa uma prática e não um 

conhecimento, geralmente não vinculado a princípios éticos ou morais. No entanto, 

apesar dessa desvinculação da economia de sistemas morais ou éticos no grego, a 

apropriação desse termo pela teologia cristã será obviamente ressignificada como uma 

prática por procuração, um modo de ser em nome de deus. Essa vinculação configura a 

economia divina como referente a obra do cristo.   

Além desse sentido de atividade por procuração e de um culto hodierno, o termo 

economia também traz consigo os sentidos adquiridos por sua filiação ao termo 

“merismos” da retórica, cuja significação é “uma disposição ordenada [katataxis] do 

gênero segundo os lugares” (Agamben, 2011, p. 25). Esse sentido segundo do termo 

economia é um efeito metonímico de economia como um termo gerencial e não 

epistêmico conforme a raiz etimológica do mesmo. A ideia de economia como um 

modo de ser, um sentido mais geral, apresenta-se também como a ordenação desse 

modo de ser, sua organização, e, portanto, um sentido mais particular. Nas formulações 

teológicas de economia na história dos dogmas cristãos;  

 

a oikonomia torna possível uma conciliação em que um Deus transcendente, ao mesmo 

tempo uno e trino, pode – continuando a ser transcendente – encarregar-se do cuidado 

do mundo e fundar uma práxis imanente de governo cujo mistério supramundano 

coincide com a história da humanidade (ibid. p. 383).  

 

 

 



44 

 

 

 

É diante dessa origem da utilização do termo economia na cultura ocidental que 

Michel Foucault, em suas obras Segurança, território e população (1977-1978) e O 

nascimento da biopolítica (1978-1979), postula que a doutrina da providência é a 

principal amálgama entre a teoria política/econômica capitalista e a teologia cristã.   

Conforme Agamben (2011, p.93): 

 

(...) maquinaria providencial, é a doutrina cristã que articula em dois planos ou 

níveis distintos: “transcendência/imanência, providência geral/providência 

especial (ou destino), causas primeiras/causas segundas, 

eternidade/temporalidade, conhecimento intelectual/práxis. 

 

 

Esse conceito pode ser entendido como um elo entre essas duas temporalidades: 

o eterno e o finito, e o sagrado e o profano. Estas são dimensões do divino e da 

economia. Essas duas dimensões estão inteiramente correlacionadas, de maneira que a 

primeira estabelece, legitima e torna possível a segunda. A economia realiza 

concretamente na rede das causas e dos efeitos as decisões gerais da mente divina. 

Sendo a gestão desse mundo aquilo que decorre dessa correlação funcional. Dessa feita;  

 

A ontologia dos atos de governo é uma ontologia vicária, no sentido em que, no 

interior do paradigma econômico, todo poder tem caráter vicarial, faz as vezes 

de um outro. Isso significa que não há uma ‘substância’, mas apenas uma 

‘economia’ do poder. (Agamben 2011, p. 93). 

 

 

A gerência desse mundo não é substancial em si mesma, mas recebe sua 

substância do plano divino, que não só criou esse mundo como o governa por meio dos 

seus procuradores. Agamben (2011) também salienta que uma vez que os governantes 

desse mundo são procuradores, faz-se necessário um ato público de legitimação de tais 

indivíduo, e é em decorrência disso que todo governante, seja ele rei, administrador, 

primeiro ministro ou presidente da república, deve primeiro passar por uma cerimônia 

de posse para ser efetivado nessa função. Essas cerimônias de posse são mais formais, 

apresentam uma estrutura-função que permeia todo o processo de governabilidade no 

mundo ocidental pós-império romano/cristianismo que são as “aclamações”.   

Na teologia medieval, fórmulas aclamativas como “Heis theos”, algo como a 

famosa formula aclamativa “Hei Hitler”, só que anterior e provavelmente precursora 

dessa, é uma aclamação, mas não uma profissão de fé. Não há um significado intrínseco 

a esse significante, mas os efeitos de sentidos são causados pelo evento da aclamação, o 
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ato litúrgico do cumprimento do ritual. Isso significa, porém, remeter a origem dessas 

expressões essencialmente cristãs a um fundo mais obscuro, em que se confundem com 

as aclamações dos imperadores pagãos e com os gritos que saudavam a epifania de 

Dioniso nos rituais órficos com os exorcismos dos papiros mágicos e com as fórmulas 

dos cultos de mistérios mitraicos gnósticos e maniqueístas. E, ao mesmo tempo, situar o 

problema da origem e do significado das aclamações e de sua relação com a liturgia 

cristã. 

 

1.3.1. Soli deo glória, cur non? Etiam ad homine glória (Glória somente a deus, 

por que não? Glória também ao homem). 

 

Um dos denominados cinco pontos do calvinismo, uma espécie de resumo das 

principais teses da teologia da reforma protestante, era soli deo glória - glória somente a 

deus. Em um mundo governado por procuradores do verdadeiro rei divino, essa glória, 

que pertence somente a deus, respingará nos seus favorecidos. Desse modo, o conceito 

de reino está sempre associado ao de glória, os soberanos sempre serão aclamados e se 

apropriaram de uma glória atrelada à função do governo.  

Então o que é uma aclamação? Uma exclamação de aplauso, de triunfo (“Io 

triumphe! ”), de louvor ou de desaprovação (acclamatio adversa). Essas aclamações 

eram gritadas pela multidão em determinadas situações. Em alguns casos, as pessoas 

fazem gestos, como o de erguer a mão direita, típico do aclamatório do nacionalismo 

alemão ao seu líder. Nos teatros e nos circos, o gesto pode ser aplaudir e agitar lenços 

aos aos atletas ou atores, do mesmo modo aos magistrados da república e, mais tarde, ao 

imperador. A chegada do imperador a uma cidade “ocasionava uma parada cerimonial 

(o adventus), em geral acompanhada de aclamações solenes” (Agamben, 2011, p. 110). 

E essas exclamações expressavam acima de tudo “o consensus do povo”, de onde nasce 

a formula jurídica cuja origem é o direito romano de que “todo poder emana do povo”. 

Portanto, a ideia das aclamações, cujos efeitos serão toda a glória e a pompa dos 

governantes como uma espécie de manifestação concreta desse consenso adquirido, tem 

um significado muito próximo do que será denominado posteriormente por Foucault 

(2008) como um sistema de governabilidade entendido como uma biopolítica, um 

sistema de governo sobre a vida dos súditos que não realiza por meio da violência e sim 

por meio do consentimento dos súditos aos seus soberanos.   
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 Existe um elemento denominado “doxológico-aclamatório” que o elo entre a 

liturgia cristã e o mundo pagão. Ao adaptar essa ideia dos dogmas judaico-cristãos ao 

mundo romano, ele se torna o respectivo fundamento jurídico da natureza “litúrgica”, 

isto é, o “público” e o “político” das celebrações cristãs. “O termo leitourgia (de laos, 

“povo”) significa etimologicamente “prestação pública”. A Igreja sempre insistiu em 

sublinhar o caráter público do culto litúrgico em oposição às devoções privadas” 

(Agamben, 2011, p. 113). Portanto, a glória atrelada ao governo e a manifestação 

concreta do ‘consensus’ demarcam o vínculo constitutivo entre direito e liturgia, de 

forma que a liturgia, em toda a sua pomposidade seria uma encenação por parte das 

estruturas de domínio do seu direito adquirido de governabilidade por meio do 

consentimento dos governados, e, ao mesmo tempo, a atualização do consentimento por 

parte dos membros da sociedade. Como bem observou Lutero; “a glória é o que 

deslumbra o olhar de quem quer penetrar a majestade” (ibid. p. 128), e a liturgia tem 

justamente essa função: deslumbrar os súditos com toda a glória de seus governantes.  

Sendo assim, na nossa vinculação das práticas capitalistas a uma liturgia, cuja 

constituição tem sua origem no vínculo estabelecido entre o estado romano e a igreja 

cristã, a prática capitalista é um exercício litúrgico com todas as trocas estabelecidas no 

mercado e as possibilidades de acúmulo de capital. A mensagem é a naturalização e 

perpetuação da lógica do consentimento por parte dos cidadãos desse mundo capitalista. 

Portanto, podemos afirmar que o ato litúrgico, seja a liturgia religiosa ou a 

liturgia capitalista, é um tipo de discurso performativo, conforme as postulações de 

Austin (1990) sobre esse assunto. No exercício dessas práticas litúrgicas, os gestos se 

tornam palavras e as palavras se tornam fatos. Há a ocorrência de uma dimensão da 

linguagem que os linguistas denominam de performativa. O performativo é 

efetivamente um enunciado linguístico que é também, em si próprio, um fato real, na 

proporção em que seu significado corresponde com uma realidade que ele mesmo 

produz. 

O ato discursivo performativo realiza sua especial eficácia ao permitir a 

determinado sintagma (por exemplo, “eu juro”) adquirir o valor de um fato. Isso muda a 

antiga concepção de que a palavra e o fazer são separados como dois eventos de 

naturezas completamente diferentes. O performativo se estabelece sempre por meio de 

uma suspensão da natureza denotativa natural da linguagem. O verbo performativo 

constitui-se impreterivelmente como um dictum, cujo caráter intrínseco, é estritamente 

de natureza constativa e sem a qual permanece vazio e inócuo (“eu juro” só tem valor se 
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for seguido, ou precedido, de um dictum, por exemplo: “que ontem eu me encontrava 

em Roma”). É tal caráter constativo natural do dictum que é suspenso e transfigurado no 

mesmo instante que se torna objeto de um sintagma performativo. 

De acordo com Derrida (1995),  o enunciado performativo não é um signo, mas 

uma assinatura que legitima o dictum para suspender seu valor e transportá-lo para  

outra dimensão não denotativa, que significa no lugar da primeira. É assim que devemos 

compreender os gestos e os signos do poder da ideologia capitalista. Eles são 

assinaturas que remetem a  outros signos ou a outros objetos para lhes atribuir uma certa 

valência peculiar.  

É nesse interim que conforme diz Agamben (2011, p.126 – 127) 

 

No romance José e seus irmãos[544], que deu tanto trabalho aos estudiosos do mito, 

Thomas Mann observa a certa altura – com uma formulação que constitui o ponto de 

partida de Assmann – que religião e política não são duas coisas fundamentalmente 

diferentes, mas, ao contrário, “na verdade trocam as vestes entre si”. É possível, porém, 

que essa troca possa acontecer precisamente porque sob a veste não há um corpo ou 

uma substância. Teologia e política são, nesse sentido, aquilo que resulta da troca e do 

movimento de algo como uma veste absoluta, que como tal, porém, tem implicações 

jurídico-políticas decisivas. Assim como muitos dos conceitos com que nos ocupamos 

em nossa investigação, essa veste de glória é uma assinatura que marca política e 

teologicamente os corpos e as substâncias, orientando-os e deslocando-os segundo uma 

economia que apenas começamos a entrever.  

 

É possível perceber na performativa dos atos do exercício capitalista que a esfera 

do econômico é desprovida de substância em si mesma. O econômico se refere às ações 

de curto e médio prazo que não exigem muita reflexão e que poderiam ser resolvidas 

instintivamente, como é o caso dos animais que caçam e guardam o resto da comida 

para comerem mais tarde. O que institui a esfera do econômico como algo pertencente a 

esfera do humano agregando-lhe valor é o discurso religioso. O econômico deixa de ser 

algo comum a todos os animais a partir do momento que ele passa a ser uma esfera da 

economia divina. Dessa mesma forma, é o caráter cúltico da prática capitalista que lhe 

dá uma áurea de substância, aquilo que Baudrillard (1991) denomina de simulacro. 

Trata-se de uma construção histórica/discursiva que se instaura como real, substituindo 

qualquer possibilidade de realidade que não seja essa pré-ordenada pela ideologia 

constituída.  

O processo de construção dessa áurea de substância da prática capitalista se dá 

pelo desvio do real por meio da celebrização dos artistas/empreendedores capitalistas. 

Essa celebrização constrói uma super - imagem das grandes celebridades do capital, tais 
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como Bill Gates, Steve Jobs, erigindo-os como grandes artistas, homens de grandes 

talentos e espíritos empreendedores. Esse é um processo de criação de méritos sobre a 

prática da acumulação de capital personalizando-a nesses exemplos modelares. Esse 

processo é a própria criação do simulacro, cuja função é o desvio do real de que o 

capital se “auto-acumula” a partir das próprias práticas relacionadas ao uso de uma 

grande quantia de capital que gera mais capitais. De fato, o principal responsável pelo 

acumulo de capital é o próprio capital, e não os tais artistas do capital.  

Na tese de Piketty (2014), tese muito bem fundamentada por uma laboriosa 

pesquisa, empreendida por uma imensa equipe de pesquisadores que produziu um 

exaustivo trabalho historiográfico, se levantou uma imensa quantidade de dados sobre a 

desigualdade de renda e de riqueza, além de reconstruir a narrativa de estabelecimento 

do capitalismo como sistema econômico hegemônico durante o século XIX até o século 

XXI. Segundo essa tese, a história do capitalismo não é a história de grandes 

empreendedores, que por meio de jogadas geniais de tino comercial e grande 

sensibilidade para entender o mercado ficaram ricos por meio do seu laborioso trabalho 

e gênio empreendedor, mas sim de grandes fortunas já existentes desde o século XIX e 

que, no decorrer desses três séculos, foram se multiplicando. O grande artista 

acumulador, cuja celebrização é feita pela revista Forbes como um dos principais meios 

mediáticos voltado para esse fim, no fundo não tem grandes méritos por tal acumulação, 

pois o que a tese de Piketty (2014) comprova é o que já era afirmado pela sabedoria 

popular de que “dinheiro chama dinheiro”. Portanto, no sistema capitalista para se 

acumular dinheiro precisa-se de dinheiro, sendo assim, o grande fator gerador de 

acúmulo de capital não é o sujeito empreendedor, ou o grande visionário capitalista ou 

outro termo criado pelo marketing do sistema capitalista, e sim o próprio dinheiro.  

Portanto, esse caráter cúltico das práticas capitalistas permite a construção do 

simulacro dos artistas do capital. Afina, abaixo da superfície, o único grande artista do 

sistema capitalista é o próprio capital. 

 

1.3.2 - A moldura estética do capitalismo.  

 

Esse caráter litúrgico do capitalismo a produzir mercadorias cuja vinculação ao 

faz parte da própria constituição do objeto. Nesse sentido, subvertendo a tese de Weber 

(2004), as mercadorias do capitalismo são objetos re-encantados, produzidos 

discursivamente para trazerem em si uma áurea do sagrado. Também podem ser 
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entendidos sob a ótica de Agamben (2011), em que as mercadorias do capitalismo são 

constituídas por uma “glória” que lhes são próprias.  

No entanto, o processo de produção dessa “glória” não é explicitamente 

vinculado ao discurso religioso. Há um discurso estética subjacente à glória das 

mercadorias.  Tal discurso estético reveste os objetos de glória para disfarçar a presença 

do discurso religioso, fundamentador do culto das mercadorias. Portanto, o primeiro 

elemento vislumbrado pelos consumidores nas mercadorias é seu caráter estético, sua 

vinculação ao belo.  

Segundo Lipovetsky (2016), o critério de beleza conduz À organização objetiva 

da economia capitalista de forma que “as operações de estilização e de moda, sedução e 

cosmetização, divertimento e sonho se desenvolvem em grande escala nos níveis de 

elaboração, da comunicação e da distribuição dos bens de consumo” (Lipovetsky, 2016, 

p. 41). O processo de sedução e adesão aos bens de consumo por parte de seus 

consumidores se dá por uma adoção sistemática dos meios de produção, divulgação e 

comercialização aos critérios estéticos.  

Ainda segundo o mesmo autor, “na nova economia do capitalismo, já não se 

trata apenas de produzir pelo menor custo bens materiais, mas de solicitar as emoções, 

estimular os afetos e imaginários” (Lipovetsky, 2016, p. 43). Portanto, a partir desse 

novo modelo de capitalismo, a competividade de uma empresa frente às suas 

concorrentes já não se fundamenta tanto em elementos exclusivamente econômicos; 

mas em benefícios “concorrenciais mais qualitativas, imateriais e simbólicas” (ibid.). É 

essa nova configuração da sociedade ocidental capitalista que o referido autor denomina 

de era hipermoderna, segundo ele o que Weber denominou de “gaiola de ferro”, 

justamente por sua racionalidade conseguiu paradoxalmente integrar o seu contrário, a 

dimensão mais subjetiva e emocional, a profundidade do imaginário e simbólico.  

Lipovetsky (2016) denominou todo esse processo de capitalismo estético. A 

marca é o estágio final de um processo de criação de prestígio, valor e sentido 

simbólico, os quais são investidos nos como se fossem a assinatura de um artista. Isso 

agrega um valor mítico à marca, que o transcende seu valor utilitário. A marca, como a 

assinatura de um artista, alça o objeto ao status de objeto excepcional, hierarquiza os 

mesmos entre objetos e “objetos”. Algo muito semelhante ao que acontece com os 

objetos sagrados, em que uma pedra deixa de ser uma pedra comum e passa ser “a pedra 

sagrada”, ou “a árvore sagrada”, etc.  
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Lipovetsky (2016) lembra que o capitalismo estético não é somente o processo 

de agregar valores estéticos aos produtos e bens de consumo produzidos pelo 

capitalismo, assim como as marcas do mesmo, mas além de tudo, essa forma mais 

recente do capitalismo conseguiu agregar valor estético aos próprios valores 

econômicos em si. Por exemplo, uma Ferrari não é mais cara do que um carro comum 

apenas por suas vantagens mecânicas, ela é valorizada também por sua beleza estética. 

Essa lógica do capitalismo invade também o domínio estético, e, dessa feita, não apenas 

o capitalismo se apropria do estético para o seu fim. Outro exemplo, Damien Hirst ficou 

conhecido muito mais pelo valor atribuído as suas obras do que propriamente pelos 

conteúdos dela, e ficou famoso por ser o “artista vivo mais caro do mundo” 

(Lipovetsky, 2016, p. 120). 

Essa invasão da lógica capitalista ao domínio do estético pode muito bem ser 

vista na história do cinema, tanto pelas megas produções cinematográficas que ficam as 

vezes mais conhecidas pelo seu orçamento, quanto pelo processo de construção das 

grandes estrelas de cinema. Segundo Lipovetsky (2016), a imagem das estrelas de 

cinema, cuja elaboração extrapola seus papeis e atuação no cinema, envolve também 

sua vida privada/pública de celebridade. É uma grande narrativa organizada em torno 

dos temas do “consumo, do sucesso e da banalidade”, como se fossem escritas por um 

roteirista de cinema como uma versão do American Way of Life (Lipovetsky, 2016, p. 

204). 

Sendo assim, podemos afirmar, assim como fizemos ao pensar sobre o caráter 

litúrgico do capitalismo, que o caráter estético do capitalismo também é um processo de 

simulacrização. Diferentemente do seu caráter litúrgico, não há a atribuição de 

substância às práticas capitalistas, somente aos objetos e produtos produzidos por esse 

sistema. O valor estético de um produto é, de fato, o seu valor em excesso, um valor que 

não se acha na sua materialidade, mas nas dispersões do discurso e do simbólico.   

 

1.4.  O real é hibrido. 

 

O conceito de “demitologização” do teólogo protestante Rudolf Bultmann 

(1999) entendido como “a proclamação do novo testamento” se baseia em uma 

concepção mítica do universo e o primeiro passo do seu método de análise é a exclusão 

dessa parte mítica. Uma vez que o objeto esteja “limpo” de qualquer concepção mítica, 

será possível depreender dele alguma mensagem válida para a mente moderna. Esse 
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exemplo clássico da chamada teologia liberal aponta como são tratados, a partir de uma 

visão cientificista, os objetos híbridos, aqueles que são compostos de camadas tanto 

míticas simbólicas quanto racionalizantes. Eles são recortados, a fim de serem 

apresentados como objetos puramente racionais e analisados como tais. No entanto, na 

perspectiva de uma análise fenomenológica como é a premissa da antropologia do 

imaginário, analisa-se o objeto como ele se apresenta no mundo real e não no ambiente 

controlado do laboratório científico, portanto, essa análise deve comportar objetos 

híbridos, que sejam simultaneamente naturais, sociais, discursivos, racionais e míticos. 

Diante disso, é importante considerar que a “Lista da Forbes das maiores 

empresas do mundo por valor de mercado” é um objeto dos domínios midiático e 

econômico, porque consiste de uma divulgação de nomes de empresas e seus valores 

econômicos. Os valores econômicos, apesar de serem aproximados, são reconhecidos 

como reais, mas mesmo assim, são apenas meios para atingir dois propósitos: o da 

celebrização dessas empresas e o da exaltação das práticas capitalistas de acumulação 

de capital.  

A “Lista da Forbes das maiores empresas do mundo por valor de mercado” é o 

lócus onde será estudado o discurso de exaltação do capitalismo. E quanto a esse objeto, 

podemos afirmar que ele é do domínio midiático assim como o corpus, pois é um 

discurso de divulgação das práticas capitalistas. Contudo, enquanto a Lista é de caráter 

econômico, o objeto de estudo dessa pesquisa é um discurso mítico/religioso. Pois como 

foi demonstrado no decorrer desse capítulo, o discurso de celebração do capitalismo se 

erige sobre as bases deixadas pelo discurso cristão por meio de sua estrutura litúrgica. 

Portanto, a nossa análise se dá sobre um discurso cuja formação discursiva é religiosa, e 

mais especificamente, cristã. 

Portanto, o nosso objeto é constituído pelo que se tem sido denominado de 

multimodalidade. Pois o nosso corpus, a lista da Forbes, é um texto que se encaixa em 

pelo menos dois campos de saberes; o econômico e o midiático. Pois como já foi 

demonstrado no decorrer desse trabalho, a lista da Forbes é um texto de divulgação, 

portanto, midiático, de dados econômicos de empresas e do próprio sistema econômico. 

E quanto ao discurso “lista da Forbes”, que é o texto em sua materialidade atrelado às 

derivações e efeitos de sentidos que se constituem a partir da lista, o que configura um 

discurso fundamentalmente mítico-religioso.  
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2 A CONSTITUIÇÃO SIMBÓLICA DO VALOR DE MERCADO E SUA 

SUPREMACIA SOBRE O VALOR REAL   

 

O objeto no reino do signo (...); 

Sempre o eclipse da coisa, 

Designava também o mundo real, 

Mas também sua ausência, 

A ausência do sujeito. 

Jean Baudrillard.  

 

2.1. As condições de produção e a constituição do enunciado valor de mercado.  

 

O conceito de valor de mercado pode parecer simples, mas a sua realização é 

extremamente volátil. O valor de mercado de uma empresa é constituído pela cotação 

das suas ações na Bolsa, multiplicado pelo número total de ações que compõem a 

totalidade do capital da empresa. No entanto, o valor considerado justo para a ação é 

uma compreensão subjetiva da relação dessa ação com o valor total da empresa, diante 

do seu desempenho frente as suas concorrentes. Essa compreensão do valor das ações 

individuais de uma empresa, por depender muito do atual momento da mesma diante do 

mercado, varia eventualmente de investidor para investidor que pode ter leituras 

diferentes desse valor de mercado da empresa. Portanto, são os diferentes julgamentos 

de valor que fazem a dinâmica de funcionamento do mercado.  

Diante disso, a contabilidade utiliza como parâmetro o conceito de valor 

econômico, e não financeiro. Nesse conceito, os valores observados nos balanços não 

têm relação direta com o valor efetivo de realização da compra e venda, pois a 

realização desse valor é dada pelo mercado, a partir desse entendimento subjetivo do 

valor das ações da empresa, como explicado acima. Para se chegar ao valor de mercado 

de uma empresa, que só se concretiza de fato na venda e compra dela, vários aspectos 

um tanto quanto variáveis entram em cena, como por exemplo: expectativa de 

crescimento da empresa, expectativa de crescimento do ramo da empresa no mercado, 

prestígio da marca, entre outras. O valor de mercado de uma empresa na sua 

concretização, na venda e compra, depende muito de um conceito incerto denominado 

de valor futuro, isto é, as expectativas de vida da empresa. Em muitos casos, pode ser 

trabalhado também em termos de capital fictício, termo cunhado por Marx ao refletir 
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sobre o sistema de crédito no capitalismo. O valor futuro, segundo o site especializado 

Think Finance, “é o valor que se terá no futuro, se aplicarmos um dado capital, a uma 

dada taxa de juro, por um dado período e segundo um dado regime de capitalização”1 Já 

o conceito de capital fictício é definido por Marx (1996, p. 440 - 441) da seguinte 

forma:   

Na formação do capital fictício, o capital aparece como fonte misteriosa e autocriadora 

de juro, como fonte do seu aumento próprio. É como um feitiço automático em que o 

valor se valoriza a si próprio, dinheiro procriando dinheiro. Em D – D' temos a forma 

desprovida de conceito, a mistificação do capital na sua forma mais aberrante. Para a 

Economia vulgar que quer expor o capital como fonte autónoma de valor esta forma é 

naturalmente aquilo que convém, uma forma em que a fonte de lucro já não é mais 

reconhecível, e em que o resultado do processo capitalista de produção - separado do 

próprio processo - recebe uma existência autónoma.  

 

 

Todavia, diferente do sistema de crédito, cujos valores são pré-fixados por 

contratos bilaterais, o capital fictício constitui um volume de riqueza cujo valor é 

avaliado e reavaliado constantemente pelos mercados financeiros. A precificação dos 

capitais fictícios segue a critérios financeiros de avaliação e depende de sua arbitragem, 

das expectativas, das convenções e das taxas de juros. A forma como esse volume de 

direitos financeiros é avaliada contagia a distribuição de renda, da riqueza financeira e a 

economia real, que é submetida aos períodos de expansão e de crise impulsionados pelo 

movimento do próprio capital fictício.  

Além da questão de uma transferência entre a riqueza financeira e a riqueza real, 

existem mudanças na avaliação da potencialidade de geração de renda que causam 

bruscas ampliações e descontinuidades da produção de riqueza no presente. Isso é uma 

parte importante do que alguns chamam de financeirizacão, conhecida como um 

capitalismo com dominância financeira ou “finance-led capitalism”. Esse sistema 

econômico tem como base o sistema financeiro tal como foi previsto por Marx como a 

próxima fase do capitalismo, gerida pelo sistema de créditos e denominado por ele de 

sistema do “capital fictício”. Trata-se da submissão de todas as regras envolvidas nas 

relações de trocas que sustentam o sistema econômico. Esse processo gerou a chamada 

bolha imobiliária que deflagrou a crise econômica nos EUA e, por conseguinte, em toda 

economia global, a partir de 2008. 

Todos esses processos de especulações no mercado financeiro e, 

consequentemente, nas mídias e veículos de propaganda, têm um grande objetivo que é 

                                                 
1 http://www.thinkfn.com/wikibolsa/Valor_futuro; acessado em 13/01/2018. 

http://www.thinkfn.com/wikibolsa/Taxa_de_juro
http://www.thinkfn.com/wikibolsa/Valor_futuro
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o estabelecimento dos valores de sustentação do sistema capitalista. Para Baudrillard 

(2011), a conceito de valor, a partir de sua propaganda ideológica, é como uma diretriz 

racional que parte de uma dialética entre o valor de uso e o valor de troca.  Postula-se 

um equilíbrio no valor atribuindo-lhe “um equivalente geral capaz de esgotar as 

significações e dar conta de uma troca” (Baudrillard 2001, p. 11).  

Nessa perspectiva ideológica, o conceito de valor de mercado é estabelecido 

como lei da natureza, pois lhe é concedido um estatuto de lei neutra que regula as trocas 

no mercado a partir de uma certa naturalidade desse sistema. Para o liberalismo, por 

exemplo, desde que o mercado funcione por si próprio, sem nenhuma interferência do 

estado, a prática do poder de barganha dos envolvidos na troca será o condutor dessa 

relação. As trocas se dão sempre sob uma justeza nessas relações, pois o próprio 

mercado, livre de pressões externas, garantiria isso.  

Conforme vimos acima com o conceito de capital fictício, o mercado sem 

pressões externas, o que significa de fato, que não haveria regulação por partes de 

órgãos governamentais sobre o mercado, ficaria submetido a toda a lógica do capital 

fictício. Então o mercado seria conduzido a fim da acumulação de capital pelo próprio 

capital. Aqueles que já detêm capital, veriam seu capital se multiplicar, e como 

consequência disso; aumentaria o abismo entre os que tem muito capital e aqueles que 

quase não os tem.  

Diante disso, na sua crítica a essa visão ideológica do conceito de valor, atrelado 

ao conceito de mercado, Baudrillard (2001) afirma, a partir de vários exemplos de 

sociedades pré-capitalistas demonstrados pela antropologia, que as trocas sempre se dão 

entre os objetivos e um terceiro elemento, decisivo na troca em si, de “transcendência” 

ou de “abstração”. Esse elemento transcendente é o que de fato instaura e mantêm a 

dialética entre valor de uso e valor de troca. O valor de troca como valor “realidade” do 

produto, pois é o valor monetário que se paga no produto, será sempre diferente do seu 

valor real, ou valor de uso.  

Para exemplificar isso, uma bolsa Prada, vendida em uma loja de Nova York, 

pelo preço de três mil reais, esse valor seria o seu valor de troca. Já o seu valor de uso, 

ou valor real, seria a soma do custo gasto na produção dessa bolsa pela matéria prima 

utilizada em sua fabricação e o custo da mão de obra na fabricação dessa bolsa, jamais 

passaria de cerca de quinhentos reais. Essa diferença entre esses dois valores é o terceiro 

elemento da troca proposto por Baudrillard (2001). 
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Marx (1996) coloca essa questão como uma realidade muito própria da 

sociedade capitalista atual, postulando que a criação dos bens materiais que suprem as 

demandas humanas no interior do sistema econômico capitalista é feita pela forma 

mercadoria. Sendo assim, o autor afirma que a provisão de recursos em uma sociedade 

capitalista “configura-se em uma 'imensa acumulação de mercadorias'”, de maneira que 

a mercadoria é a “forma elementar dessa riqueza”. E é justamente na formulação do seu 

conceito de mercadoria que Marx enfatiza a importância do conceito de valor para o 

entendimento do funcionamento da sociedade capitalista e seu modo especifico de 

criação de riqueza. Na verdade, a análise da mercadoria como essa “forma elementar” 

da riqueza na sociedade capitalista revela a importância da teoria do valor para a 

estrutura dessa sociedade. Isso fica evidente no pensamento de Marx (1996) devido a 

sua elaboração do próprio conceito de capital também como um valor, cuja 

funcionalidade demonstra a necessidade de acumulação e de exploração por meio da 

produção incessante do lucro. Sendo assim, a noção de valor é um pré-requisito 

necessário para entender o conceito de mercadoria, tanto é verdade que Marx postulou o 

valor-de-uso e o valor, como os dois fatores que constituem um objeto em mercadoria.  

Marx atribui duas particularidades da mercadoria que são os binômios valor-de-

uso e o valor-de-troca. O valor-de-troca é a maneira como se concretiza a característica 

valor em sua aparência. Tal assunto é esclarecido pelo próprio autor de forma insistente 

em “O capital” na parte denominada “A Forma Simples do Valor”, justamente no 

capítulo “A Mercadoria”: 

 
De acordo com o hábito consagrado, se disse, no começo desse capítulo [Capítulo I: A 

Mercadoria], que a mercadoria é valor-de-uso e valor-de-troca. Mas isto, a rigor, não é 

verdadeiro. A mercadoria é valor-de-uso ou objeto útil e “valor”. Ela revela seu duplo 

caráter, o que ela é realmente, quando, como valor, dispõe de uma forma de 

manifestação própria, diferente da forma natural dela, a forma de valor-de-troca; e ela 

nunca possui essa forma, isoladamente considerada, mas apenas na relação de valor ou 

de troca com uma segunda mercadoria diferente. Sabido isto, não causa prejuízo aquela 

maneira de exprimir-se, servindo, antes, para poupar tempo” (MARX, 1996, p. 82). 

 

 

Sendo assim, a afirmação “mercadorias têm valor-de uso e valor-de-troca” pode 

não estar muito correta, apesar de não estar totalmente equivocada, pois valores-de-

troca são sempre circunstanciais em relação ao tempo e lugar. Conquanto possa haver 

na mercadoria uma grandeza idêntica, a questão do valor não dependeria de sua 

contingência material, mas sim de seu domínio homogêneo e comum, achadas em todas 

as mercadorias, de serem produtos de trabalho, o que Marx chama de trabalho abstrato. 
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Ou seja, os valores-de-troca são tão divergentes quanto as diferentes mercadorias em 

suas trocabilidades. Por isso, o valor de fato é a objetivação (Vergegenständlichung) do 

trabalho abstrato e a maneira como ele se efetiva na realidade é o valor-de-troca. Além 

do mais, o conceito de valor expressa uma dialética entre valor e valor-de-uso, cuja 

ocorrência se dá por um processo que nunca se estabelece em uma única mercadoria 

separadamente, mas apenas por uma inter-relação de mercadorias com o todo social. 

Todavia, na ideia isolada de valor-de-troca, esse conceito não poderia ser expresso de 

maneira suficiente. 

Apesar da aparente redundância, a tese Marxista é de que o valor-de-uso se 

estabelece pela utilidade do objeto, fundamentando a caracterização da utilidade pelas 

propriedades materiais intrínsecas da mercadoria como condição sine qua non de seu 

valor-de-uso. De fato, o valor-de-uso é considerado como o “conteúdo material da 

riqueza”, independente de qual configuração socioeconômica seja a corrente quando se 

consome o produto. Dessa forma, seu caráter material permanece mesmo na forma de 

mercadoria na sociedade capitalista, pois o valor-de-uso se concretiza nas condições de 

utilização ou de consumo, condições essas essenciais às pessoas de qualquer época e em 

qualquer sociedade. 

No entanto, para que haja o processo de troca das mercadorias, é imprescindível 

um dispositivo que convenciona uma característica de igualdade proporcional a 

qualquer produto em relação a outro produto, de maneira que possibilite a troca entre 

eles. Concomitantemente, quando se convenciona essa propriedade comum aos 

produtos, convenciona-os como mercadorias. Sendo assim, a questão que se levanta é: 

qual tipo de atributo seria comum, tanto em sua qualidade quanto em sua quantidade, 

nas espécies de produtos diferentes e, portanto, valores-de-uso distintos? Ou como 

colocou o próprio Marx (2010, p. 59): “Que algo comum, com a mesma grandeza, 

existe em duas coisas diferentes, em uma quarta de trigo e em n quintais de ferro”? 

Essas questões trazem à tona um ponto essencial para a compreensão do funcionamento 

da forma mercadoria, a saber, para ocorrer a relação de troca é imprescindível relacionar 

cada produto, em sua quantidade e em sua qualidade, a uma terceira grandeza. 

Uma vez que não se pode considerar os valores-de-uso das mercadorias como 

representações de igualdade, haja visto serem muito específicos e restritos, tanto em 

suas qualidades quanto em suas quantidades, a propriedade comum apta a constituir 

essa igualdade entre as mercadorias, segundo o próprio Marx, é que elas são produtos de 

trabalho. Contudo, mesmo essa propriedade realmente comum das mercadorias entre si, 



57 

 

 

 

podem estar vinculadas a seus valores-de-uso particulares, prevalecendo, dessa forma, 

como característica específica à representação de igualdade, pois são produtos de 

trabalho específico. Por exemplo, a mesa, a casa, o fio ou qualquer outra coisa com 

utilidade como produto de trabalho de um “marceneiro, do pedreiro, do fiandeiro ou 

qualquer outra forma de trabalho produtivo” (Marx 2010, p. 60) são produtos de uma 

única espécie de trabalho concreto. Para postular-se uma universalização de valores das 

mercadorias, é fundamental converter esses valores em algo mais abstrato ainda, 

considerando o valor como produto de trabalho humano abstrato. Sendo assim, chega-se 

à conclusão de que todas as mercadorias são produtos da terceira grandeza denominada 

pelo próprio Marx de “trabalho humano abstrato”. 

Portanto, já que o valor se constitui pela igualização do tipo de trabalho 

denominado de trabalho humano abstrato, resta então compreender como se institui o 

valor em sua grandeza. Sobre isso, Marx elabora a grandeza do valor como resultado da 

quantidade de tempo de trabalho investido na fabricação de um produto. No entanto, ele 

pondera que isso se dá pelo tempo de trabalho socialmente necessário e não a um tempo 

específico de um trabalho individual ou privado. De fato, a quantidade de duração de 

trabalho dispensado em uma mercadoria é representada pela média gasta em sua 

fabricação, considerando o trabalho de vários indivíduos, ou seja, pela média de força 

de trabalho social como força de trabalho única de vários indivíduos, o que foi 

denominado por Marx, como mencionado acima, de “tempo de trabalho socialmente 

necessário”. Como afirmou Marx: “O que determina a grandeza do valor, portanto, é a 

quantidade de trabalho socialmente necessária ou o tempo de trabalho socialmente 

necessário para a produção de um valor-de-uso” (Marx, 2010 p.61). 

Nesse caso do exemplo citado acima da bolsa Prada, Lipovestky (2005) aponta o 

conceito de luxo como sendo esse elemento de abstração. Pois, afinal das contas, esse 

excedente no valor pago pela bolsa não pode ser explicado apenas pelo tempo de 

trabalho socialmente necessário para produzir esse produto. Sendo que para entender 

esse conceito de luxo é necessário captar toda a carga simbólica que o constitui. O seu 

mecanismo simbólico funciona nos mesmos moldes dos rituais de afirmação da deidade 

dos faraós do antigo Egito que ao dar suas festas queimava grandes quantidades de 

mantimentos como um ritual de demonstração de poder e de seu status divino, pois ao 

dispor de grandes quantidades de algo que era essencial para a sobrevivência de grande 

parte da população do seu reino, ele demonstrava que era um ser superior e vivia além 

da ideia de necessidade. Da mesma maneira, quem compra uma bolsa Prada, de certa 
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forma, “queima dinheiro”, algo também essencial para a sobrevivência de todos na 

nossa sociedade moderna. O luxo seria essa possibilidade de alguém esbanjar aquilo que 

é essencial para outros no interior desse sistema. À maneira dos faraós, é uma exibição 

pública de poder e da posição social. Antes de mais nada, o luxo é um elemento de 

distinção e demarcação de classe na sociedade contemporânea capitalista. 

Esse conceito de luxo em Lipovestky (2005) também reforça a ideia defendida 

por Baudrillard (1995) de que a desigualdade é parte estruturante do sistema capitalista 

e faz um par indissolúvel com o conceito de crescimento. Para esse autor, a 

desigualdade é uma reserva que permite o crescimento do sistema, numa análise bem 

própria do estruturalismo saussuriano, só há possibilidade de crescimento constante por 

que há desigualdade social como o outro lado dessa moeda (Baudrillard 2009).   

Retomando o exemplo da bolsa da Prada, o excesso de dois mil e quinhentos 

reais na sua aquisição demonstra dois aspectos do capitalismo: os detentores de capital e 

os não de detentores. Essa é a hierarquia social do sistema capitalista.  

Nessa perspectiva, o enunciado valor de mercado foi construído pelo sistema 

capitalista com o objetivo de naturalizar essa discrepância entre valor de uso e valor de 

troca. O valor de mercado é o estabelecimento desse valor de troca alcançado por 

critérios de poder simbólico como se fossem por critérios da funcionalidade natural do 

sistema. Nesse sentido, valor de mercado é um simulacro conforme definição de 

Baudrillard (1991), ou seja, um signo que existe como elemento interior ao próprio 

sistema dos signos e que assume o lugar do real como se fosse um elemento da natureza 

e não um construto social. 

A naturalização da lógica do mercado como própria da natureza humana constrói 

um modelo de conduta para nossas relações em sociedade, tal como é analisada na obra 

“Defendendo o indefensável” de Walter Block (2010).  Nesse livro, o autor argumenta 

que todas as nossas relações, sejam as mais pessoais às mais formais, todas envolvem 

uma espécie de comércio. Como se vê na prostituição, todas as nossas espécies de 

relacionamentos que envolvam o amor e sexo seguem essa mesma dinâmica. Para o 

autor, todas as nossas relações amorosas são baseadas na dinâmica de compra e venda. 

A prostituição seria apenas uma prática desse tipo de relações de maneira mais literal e 

menos metafórica. Essa propaganda do autor a fim de naturalizar a lógica do mercado 

pode ser muito bem observada no seguinte trecho:  

 



59 

 

 

 

Na verdade, todos os relacionamentos humanos 

voluntários, das relações amorosas às intelectuais, são 

negócios. No caso do amor romântico e do casamento, o 

comércio é em termos de afeto, consideração, gentileza 

etc. Pode ser um comércio feliz, e os parceiros podem se 

sentir felizes em dar algo. Mas não deixa de ser um 

comércio. Está claro que, a não ser que sejam dados afeto, 

gentileza etc., ou alguma coisa, não haverá reciprocidade. 

Da mesma forma, se dois poetas “não mercenários” não 

“recebessem nada” um do outro, o relacionamento deles 

também acabaria” (Block 2010, p. 39 - 40). 

 

Pode-se dizer que todos nós nos envolvemos em comércio e pagamentos quando 

nos ocupamos da atividade sexual? No mínimo, temos de oferecer algo a nossos 

parceiros potenciais antes de eles consentirem em fazer sexo conosco. Na prostituição 

explícita, a oferta é em dinheiro. Em outros casos, o comércio não fica assim tão óbvio. 

Muitos modelos de relacionamentos livres correspondem claramente ao modelo de 

prostituição. O macho deve pagar o cinema, o jantar, flores etc., e a fêmea deve retribuir 

com serviços sexuais. Casamentos em que o marido fornece os elementos financeiros, e 

a esposa, as funções sexuais e domésticas, também seguem claramente esse modelo. 

É importante salientar que esse texto apenas escancara a dinâmica capitalista e 

suas concepções mais profundas, ou seja, o autor é apenas mais cínico que os demais 

teóricos do capital, mas de fato, essa é a compreensão de como se dão as relações 

humanas na lógica capitalista. O que também pode ser visto na construção teórica do 

ramo da administração ao definir os funcionários de uma empresa com a denominação 

de capital humano. E esse processo de constituição do enunciado valor de mercado e 

sua naturalização só é possível pelo poder simbólico que o sistema capitalista opera tão 

bem. 

Conforme elabora Bourdieu (2001), o poder simbólico é fruto da construção de 

uma visão de mundo em termos de convenção social, em que os símbolos comuns de 

um determinado grupo social determinam a visão de mundo dessa comunidade. Mas 

essa visão comum de mundo não ocorre de maneira horizontal, pois “a objetividade do 

sentido do mundo se define pelas concordâncias das subjetividades estruturantes (senso 

= consenso) ” (Bourdieu 2001, p. 8). Nessa perspectiva de Bourdieu, com a qual todos 

os grandes críticos do capitalismo concordam, “as subjetividades estruturantes” 

pertencem a uma certa elite econômica, os demais integrantes desse sistema são por sua 

vez subjetividades estruturadas.  
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Sendo assim, os símbolos, signos e enunciados, produzidos por esse 

senso=consenso, promovem a integração social no interior desse sistema como 

instrumentos de conhecimento e comunicação. Há uma transmissão e reprodução dos 

conhecimentos e ideologias que possibilitam o funcionamento do sistema, ao mesmo 

tempo em que promovem a reprodução dessa ordem social. Para Bourdieu (2001), 

citando a expressão de Max Weber, o poder simbólico é o que permite a “domesticação 

dos dominados”, pois é o poder doe símbolos e do processo de eufemização das forças 

violentas de imposição das verdades das “subjetividades estruturantes”. O poder 

simbólico é a estratégia de dominação com o uso mínimo de força, se possível, sem 

utilizar força alguma, mas contando com a adesão dos dominados que aceitariam a 

dominação por considera - lá benéfica aos seus interesses.  

Essa premissa já está prevista no próprio conceito de sociedade dos 

contratualistas, filósofos que pensaram a constituição da sociedade e que são 

considerados os fundamentos teóricos do sistema capitalista ou liberalismo econômico. 

Para John Locke (2001), o ser humano ao sair da sua condição de viver só, na sua 

primeira condição como selvagem, e passar a viver em sociedade abre mão de alguns 

interesses particulares pelos benefícios adquiridos por essa convivência em comunidade, 

sendo o principal benefício a segurança. E o principal interesse que o ser humano abriu 

mão foi a sua liberdade completa (Locke 2001).  

Sendo assim, por meio do poder simbólico exercido pelas subjetividades 

estruturantes através da força persuasiva dos símbolos e enunciados de propaganda do 

sistema vigente, como o enunciado que aqui analisamos, o valor de mercado, os 

integrantes dessa sociedade capitalista que recebem menos de dois mil e quinhentos 

reais por mês não se rebelam contra o desperdício de quem paga três mil reais em uma 

bolsa. Isso se justifica pela sua atitude ser guiada por uma propaganda ideológica que 

induz as pessoas a  lutarem por ascender pelas próprias regras do sistema.   

Baudrillard (1995) aponta o crédito como a grande estratégia de domesticação de 

possíveis resistências a essa lógica. A partir da acessibilidade do crédito a toda a classe 

média, essa possibilidade de qualquer pessoa esbanjar e obter para si um pouco de luxo 

foi antecipada ao sujeito comum antes dele de fato ter condições econômicas 

necessárias a esse acesso ao luxo (Baudrillard 1995). Além disso, o crediário é um 

sistema de fidelização do cliente ao sistema capitalista, pois uma vez que ele parcela 

determinado produto, ele tem de dar o seu “dízimo” a esse sistema.  
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Portanto, o conceito de valor de mercado articula com todas essas condições 

sócio -históricas de estabelecimento do sistema capitalista cumprindo sua função de 

manutenção da desigualdade estruturante desse sistema que fundamenta – se nessa 

exorbitante diferença entre o valor de uso de um produto e seu valor de troca, ou valor 

de mercado.  E cumpre essa sua função sendo veículo de propaganda da naturalidade 

desse sistema, ou melhor, simulando essa naturalidade e recalcando o conceito de 

mercado como construto social.  

É nessa mesma ótica que Locke (2001), ainda nos primórdios da teorização do 

sistema capitalista, irá defender o conceito de propriedade como direito natural do 

homem, em que, segundo ele,  o homem no seu estado natural vivendo no meio da 

floresta acumularia para si todas as pedrinhas mais bonitas que encontrasse e as 

consideraria suas (Locke 2001). Segundo Locke, tudo aquilo sobre o qual o homem 

dedica seu trabalho passa a ser seu, pois o trabalho do homem é uma parte dele, assim 

como um braço ou uma perna. A partir do momento em que o homem acrescenta seu 

trabalho a qualquer coisa da natureza, ele passa a ter direito de posse sobre aquilo. 

Podemos observar essa ideia no seguinte trecho do segundo tratado do governo civil: 

 

(...) ainda que a terra e todas as criaturas inferiores pertençam em comum a todos 

os homens, cada um guarda a propriedade de sua própria pessoa; sobre esta 

ninguém tem qualquer direito, exceto ela. Podemos dizer que o trabalho de seu 

corpo e a obra produzida por suas mãos são propriedade sua. Sempre que ele tira 

um objeto do estado em que a natureza o colocou e deixou, mistura nisso o seu 

trabalho e a isso acrescenta algo que lhe pertence, por isso o tornando sua 

propriedade. Ao remover este objeto do estado comum em que a natureza o 

colocou, através do seu trabalho adiciona-lhe algo que exclui o direito comum 

dos outros homens. (Locke, 2001, p. 98)  

 

Essa elaboração de Locke fundamenta o conceito de propriedade privada na cultura 

ocidental. Também possibilita e justifica o acúmulo e o luxo, enquanto direitos 

individuais de ter o máximo que se pode conseguir mesmo que isso signifique que 

outros não tenham. E a partir dessa formulação o direito natural é instituído na 

sociedade capitalista, como algo próprio da natureza humana e das relações naturais 

entre os seres do universo. 

 

 2.2 A lista e seu lugar na rede interdiscursiva da ideologia capitalista 
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Como já mencionado acima, o nosso corpus é a “Lista Forbes das maiores 

empresas do mundo”. Abaixo um recorte do corpus.  

 

Industrial and Commercial Bank of China 

Global 2000 Rank: 1 

Country: China 

Industry: Banking 

Sales: $171.1 Billion 

Profit: $44.2 Billion 

Assets: $3.4 Trillion 

Market Value: $198 Billion 

 

China Construction Bank 

Global 2000 Rank: 2 

Country: China 

Industry: Banking 

Sales: $146.8B 

Profit: $36.4B 

Assets: $2.8T 

Market Value: $162.8B 

 

The Agricultural Bank of China 

Global 2000 Rank: 3 

Country: China 

Industry: Banking 

Sales: $131.9B 

Profit:$28.8B 

Assets:$2.7T 

Market Value: $152.7B 

Berkshire Hathaway 

Global 2000 Rank: 4 

Country: U.S. 

Industry: Investment Services  

Sales: $210.8B 

Profit:  $24.1B 

Assets: $561.1B 

Market Value: $360.1B 

 

JPMorgan Chase 

Global 2000 Rank: 5 

Country: U.S. 

Industry: Diversified Financials  

Sales: $99.9B 

Profit:  $23.5B 

Assets: $2.4T 
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Market Value: $234.2B 

 

 

As condições de produção dessa lista são a de que ela se insere numa rede de 

outras listas. Uma proliferação de listas que repetem constantemente a ideia de uma 

competição constante, há uma movimentação entre os listados e suas posições, num 

movimento de sobe e desce constante o que dá a impressão de que a lista está sempre 

aberta a novos candidatos. Sendo assim, no site da Forbes, há listas como das “famílias 

mais ricas da América”, “mulheres independentes mais ricas da América”, “as empresas 

mais inovadoras do mundo”, “as pessoas mais poderosas do mundo”, “atletas mais bem 

pagos do mundo” ,etc. Há todo um arsenal de produção de listas, que vão das mais 

“sérias” às mais “descompromissadas”, todas com um ponto em comum: são listas de 

pessoas, empresas ou atletas, com mais dinheiro ou mais força de geração de capital, 

nos Estados Unidos e em outros países. No entanto, toda essa rede de listas de uma 

revista reconhecida internacionalmente e de viés econômico não se restringe apenas a 

esse contexto, a toda uma proliferação de listas por variadas revistas dos mais variados 

públicos alvos, tais como a lista das celebridades mais sexys do mundo, os filmes mais 

vistos no ano e etc., uma imensa rede de discursos de exaltação dos “mais”. 

Segundo Umberto Eco (2010), uma lista pode deixar de ser única e se 

transformar em uma série. Como é o caso da nossa lista analisada cuja publicação é 

anual. Assim, essa publicação passa a ser apenas uma forma, um signo, cujo o 

significado é preenchido pelo leitor por meio de seu conhecimento prévio da série na 

qual tal lista se insere. Portanto, o significado de uma lista pertencente a uma série não 

pode ser encontrado apenas na lista em particular, mas apenas na relação dessa lista e as 

demais da série (Eco 2010, p. 137). A lista em série deixa de ser referencial e passa a ser 

apenas um ‘signo significante’, ou o significante/significante lacaniano, cujo significado 

é apenas instaurar seu leitor no jogo do deslizar constante da cadeia de significantes do 

sistema linguístico, que no caso da lista da Forbes é o sistema de signos pertencentes a 

ideologia capitalista.  

Conforme Durand (1995), ao apropriar-se do conceito de mitema de Levi-Straus, 

todos os discursos são constituídos por pequenos enunciados que funcionam como 

unidades mínimas míticas. Trata-se de ideias centrais do tema mítico de todo discurso. 

Essas unidades mínimas são redobradas por todo o discurso por meio de uma estrutura 

redundante própria dos discursos míticos. Esta tem como função o convencimento, toma 
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como estratégia a “repetição de uma relação ao longo de todas as nuanças possíveis”, de 

modo que cada ato ritual do mito seja “o portador de uma mesma verdade relativa à 

totalidade do mito” (DURAND, 1999, p.86). Nessa perspectiva, entendemos a lista aqui 

mencionada como um mitema do mito capitalista. Este se repete constantemente nas 

mais variadas “top list”, traz a mesma mensagem do mito capitalista, que pensamos ser 

o binômio livre concorrência/ mercado providencial.  

De modo semelhante, Umberto Eco (1971) pensa sobre a função estética como 

“dialética entre informação e faixas de redundância que a sustêm”. A mensagem do 

objeto estético é sempre realçada por estruturas de redundância que instauram esse 

objeto numa outra função siamesa da função estética que é a função persuasiva. Para 

esse autor, o objeto estético é, portanto, um objeto persuasivo (Eco 1971).   Sendo 

assim, apesar de não podermos falar das “top list” como objetos estéticos, elas 

claramente se utilizam dessas estruturas redundantes próprias dos objetos estéticos, e 

são, portanto, objetos persuasivos. Portanto, a partir do conceito de condições de 

produção da análise do discurso, pensamos nessa lista como um ponto de sedimentação 

nessa linha interdiscursiva de todas as top list publicadas e divulgadas em função da 

ideologia capitalista. 

Segundo Umberto Eco (2010), na obra estética por excelência, o infinito surge 

como um sentimento resultante da contemplação de sua representação finita na 

“completude” da obra que se admira. Podemos, portanto, falar de uma infinitude que se 

finitiza na obra estética. Já nas listas; nós temos o processo inverso. Como Homero que 

fez uma lista dos deuses e feitos, e também tentou representar “a sensação da imensidão 

do exército grego” (Ilíada) ao listar o nome dos capitães do tal exército, a lista é um 

finito subjetivo. Pois, na lista, escapa-se alguma coisa, ela é sempre incompleta, 

portanto, diferentemente da obra de arte que é sempre completa, na lista sempre se 

aponta para uma continuidade fora da lista, a sempre algum objeto não listado (Eco, 

2010). 

Segundo o mesmo autor; a lista é essencialmente uma forma típica das “culturas 

‘primitivas’ que ainda tinham uma imagem imprecisa do universo e se limitam a alinhar 

suas muitas propriedades que são capazes de nomear, mas sem tentar instaurar uma 

relação hierárquica entre elas” (Eco 2010, p. 18). A grande inovação das ‘top list’ 

modernas é justamente sua hierarquização, ou seja, as ‘top list’ atualizam um 

mecanismo cujo objetivo era a simplificação de algo mais abstrato para uma maior 
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concretude a fim de sua compreensão, para o dispositivo moderno simplificador de 

objetivação da estruturação hierárquica da sociedade moderna. 

As listas modernas também são um dispositivo refratário, pois desvia o foco 

dessa estruturação hierárquica para uma ideologia do mérito. A lista eufemiza essa 

estruturação hierárquica da sociedade lhe vendendo a ideia de uma sociedade de 

possibilidades de escaladas AS hierarquias. Nesse sentido, toda lista é permeada pela 

“intenção de obter um efeito de abundância, de indizibilidade da variedade sugerida” 

(Eco 2010, p. 44), esse é o efeito de vertigem de toda lista. Por sua vez, esse efeito de 

vertigem é o próprio processo da operação do desvio nessas ‘top list’ modernas. O 

desvio do conteúdo denotativo da hierarquização para seu conteúdo 

conotativo/metafórico da escalada.  

Essa relação das “top list” como discurso estratégico da ideologia capitalista 

pode ser rastreada na sua historicidade pela formação etimológica da palavra. A palavra 

“top” que é uma palavra da língua inglesa significa literalmente topo, e sua origem pode 

ser rastreada na expressão “being at the top” (estar no topo) de 1590. E esse estar no 

topo, apesar dessa informação não constar nos dicionários etimológicos provavelmente 

já tinha um significado metafórico de hierarquia social, pois esse significado será o que 

se estabilizará posteriormente. Essa significação pode ser vista na expressão britânica 

“top-drawer”, fora da gaveta, de 1920, cujo significado era ser de classe superior, uma 

expressão mais vulgar da expressão mais formal “upper-class”, da classe alta (Harper 

2001-2016). 

Um dado ainda mais interessante dessa pesquisa etimológica é a expressão “the 

top dog”, o cão superior, expressão encontrada num livro do economista Van Buren 

Denslow, "Modern Thinkers: What They Think and Why," (pensadores modernos: o 

que eles pensam e porque) 1880, em que o autor usa essa expressão exótica para falar 

justamente da luta de classes:  

 

Mas se o cão sob na luta social, foge com um osso em violação da força superior, o cão 

superior corre atrás dele gritando: "Não furtarás", e todos os outros cães superiores unir-

se-ão em gritar, "Esta é a lei divina e não a lei do cão "; o veredicto do cão superior é a 

medida da lei, a religião, e outras formas de força bruta estão preocupadas em resolver a 

questão (Denslow, apud Harper 2001-2016). 

 

A origem etimológica da palavra lista remonta ao inglês antigo “liste” que, por 

sua vez, deve sua origem ao proto germânico “liston”, cujo significado era de borda, 

limite. Um dos sentidos metafóricos mais interessante dessa palavra é o significado de 
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“lugar de combate”, datado do século 14 D.C. As batalhas eram disputadas geralmente 

nas fronteiras dos países combatentes que foram marcadas por grandes guerras. Por isso 

que eeram conhecidos como “boundary”, fronteira, no sentido de lugar de combate, ou 

no alemão mais antigo “leizd”, lista.  

Esse sentido metafórico permanece como um sentido latente nas “top list” da 

modernidade, pois a lista se tornou o lugar de visibilidade da batalha, onde se comunica 

essa luta constante por ser o melhor e estar em primeiro lugar. As top list se tornam um 

gênero discursivo bastante midiático a partir da publicação das “top teen” que datam de 

1945, em que os grandes músicos e as grandes gravadoras brigavam publicamente para 

serem um “top teen” (Harper 2001-2016).  

Portanto, o que podemos observar dessa historicidade da formação do enunciado 

“top list” é sua antiga raiz associada a questão da luta de classes. E as duas palavras 

formadoras desse enunciado são igualmente palavras de demarcação de superioridade 

dos integrantes da classe superior sobre a classe inferior, ou conforme a expressa citada 

acima, essas palavras são demarcações sígnicas do “veredito do cão superior”. 

Partindo para a análise propriamente dita da ‘Lista da Forbes das maiores 

empresas do mundo”, vemos que a lista é formada dentro desse gênero textual como um 

escalonamento entre posições mais elevadas e menos elevadas. Ainda que pertencer a 

uma top list é ser um top, estar no topo, estar bem posicionado na hierarquia social. 

 

2. 3 - Características da lista 

 

Nessa lista, especificamente, há um detalhamento dos critérios que definem 

quais serão os eleitos para cada uma de suas posições, assim temos: receitas, lucros, 

ativos e valor de mercado. Quando uma empresa é vendida, o seu preço é calculado pelo  

valor de mercado. No site “Forbes Brasil” a tradução dessa lista é “As 25 maiores 

empresas do mundo por valor de mercado” acrescentado o seu respectivo ano. Apesar 

do detalhamento dos critérios, na divulgação menos especializada, e ao mesmo tempo 

mais massiva desses dados e listas, há um apagamento dos critérios menos 

especulativos e o critério valor de mercado, que é extremamente volátil e constituído 

por uma camada imaginária muito grande na sua definição, ganha prioridade.  

 

2.3.1 O real imaginado ou o imaginado real 
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O conceito de valor de mercado é definido assim pelos especialistas;  

 

Valor de mercado é a medida de um bem expressa em unidade monetária e que 

resulta sempre de uma estatística feita com os dados de informações sobre os 

preços praticados na venda e ou oferta de bens similares no mesmo mercado 

naquele momento (CALDAS, 2006). 

 

Portanto, o valor de mercado é o valor real de uma empresa no momento em que 

ela realmente possui um valor monetarizado. Esse cálculo é realizado por uma 

comparação entre empresas de mesmo porte e o suposto valor que cada uma teria em 

uma possível venda no mercado. Sendo assim, o valor atribuído a cada uma dessas 

empresas pertencentes a lista é construído com uma carga imaginária muito grande. 

Esse valor não existe de fato, mas é apenas uma possibilidade calculada estatisticamente 

a partir de critérios tão imaginários quanto o próprio valor de mercado, tais como: lei da 

oferta e da procura, a possibilidade de crescimento da empresa em termos de mercado 

futuro e a força de competitividade da empresa frente a seus concorrentes.  

Além disso, temos o conceito já mencionado nesse capítulo, o de capital fictício, 

que, a grosso modo, compreende a força do próprio capital de gerar mais capitais em 

termos de ganho de juros e negociações outras, possibilitadas no mercado pelo simples 

fato de se ter o capital. Nesse sentido, quanto maior for o valor de mercado de uma 

empresa, maior é o capital fictício dessa empresa. Valendo aqui salientar, que os 

grandes empresários e os operadores do mercado não utilizam esse termo capital 

fictício, tal termo é uma nomeação de Marx (1996) a fim de deixar claro a verdadeira 

natureza do sistema de créditos, que no fundo visa promover essa lógica do capital 

autogerador de si mesmo. Portanto, o sistema de escalonamento da lista a partir de um 

critério muito volátil, o valor de mercado, que é uma forma de dar valor real. A esse 

valor se atribui um valor em moeda, a um conceito puramente abstrato que é o próprio 

conceito de mercado, ou das leis de mercado.  

Sendo assim, esse valor funciona aos moldes do valor saussuriano, ele funciona 

sincronicamente a partir da sua relação com outros enunciados e conceitos interiores ao 

próprio sistema (Saussure, 2006). Sua função sistêmica é a de replicação e 

convencimento redundantes do conceito de mercado. Em um movimento pendular, o 

conceito de valor de mercado se torna crível por causa do conceito anterior de mercado, 

ao mesmo tempo em que se realiza (torna-se real) pela sua repetição no conceito de 

valor de mercado e a possibilidade desse valor se materializar em moeda. 
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Dessa forma, o conceito de valor de mercado ao ser repetido constantemente, e 

atribuído às empresas reais nessa lista, opera o que Baudrillard chama de efeito de 

clivagem. Trata-se de um processo em que o real é substituído por um signo do real e 

esse signo é tomado pelo real deixando de existir qualquer coisa além do próprio signo. 

Pois o signo nesse processo não remete a nenhum referente, mas antes o apaga, e coloca 

seus intérpretes num jogo de deslizamento entre signos (Baudrillard, 1995). No caso 

dessa lista, o signo valor de mercado tem como referente o signo de mercado e vice e 

versa.  

Na “ Na Lista da Forbes das maiores empresas segundo o valor de mercado”, é 

possível ver esse processo de apagamento. Essa publicação se refere a critérios reais, 

apenas como rastro, pois na concretização de um eventual negócio de compra e venda o 

valor divulgado será apenas o valor de mercado. Sendo assim, o que de fato importa na 

intenção ideológica da lista é essa repetição redundante do signo valor de mercado em 

sua auto - afirmação e atestação veriditória do signo mercado.  

Portanto, essa lista se apresenta na sua dupla função de signo e instrumento. 

Trata-se de instrumento de realização e materialização do conceito de mercado e é um 

signo metonímico de sua perpetuação (Baudrillard, 2009). Como signo/objeto 

metonímico, a lista e sua redundante repetição do enunciado valor de mercado perpetua 

o conceito de mercado instaurando-o como um signo da falta (Lacan, 1996), pois, ao ser 

vazio de significado, o signo mercado lança seu intérprete à busca de um outro signo 

que o explique, e ele acaba se defrontando com o signo valor de mercado. Este retorna  

ao signo anterior, sendo os dois signos objetos metonímicos de uma grande metáfora 

que é o sistema capitalista e seus mitos diretores. 

Para tanto, é importante ressaltar a relevância do conceito de signo para Umberto 

Eco. Ao fazer a relação de signo e enunciado, o autor define enunciado como “ato 

linguístico acabado” e o signo não precisa ser só linguístico, pode ser também um gesto, 

um produto visual, um efeito sonoro.  Todos esses possíveis signos sempre configuram 

atos de comunicação acabados.  Portanto, um determinado signo gráfico, como a forma 

retangular dos enquadramentos na lista Forbes, é um ato expressivo suficiente em si 

mesmo, pois está pronto como um significante já inscrito na sua materialidade e que 

remete a um significado dentro de uma rede de relações constituída pelo sistema de 

referência desse signo (Eco, 1991).  

Utilizando ainda o exemplo dos retângulos da lista da Forbes, a figura 

geométrica do retângulo funciona como um significante, que, a partir do seu sistema de 
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referência, constrói toda a rede interdiscursiva das listas no interior do sistema 

ideológico capitalista. Essa forma geométrica tem um significado próprio, como 

também participa de um significado mais amplo do significante retângula que forma a 

estruturação visual da lista como um grande empilhamento de retângulos. O significado 

desse signo e sua relação com o todo das listas e do sistema capitalista será apresentado 

um pouco mais a frente nesse texto.  

Por ora, o que se pode observar é que o retângulo na “Lista da Forbes” funciona 

perfeitamente no modelo mais tradicional de signo.  A forma geométrica do retângulo é 

o significante e tem um significado referente à formação ideológica ao qual esse signo 

se inscreve.   

 

2. 4 - A lista como narrativa ascensional  

 

Como se vê em qualquer lista, sua estruturação mais elementar é o 

posicionamento de seus integrantes em uma espécie de escalada representada pelos 

números cardinais. Tais números são os demarcadores linguísticos na lista da ordenação 

hierárquica e competitiva do sistema capitalista em que para estar em tais listas deve se 

assumir e jogar esse jogo de estar uns sobre os outros. A lista é um espaço teatral do 

jogo social, pois não adianta nada estar por cima se ninguém lhe vê nessa posição altiva,  

portanto, cumpre essa função de divulgar os privilegiados do sistema. Ela também 

informa e demarca o método padrão utilizado por cada integrante dela para estar ali 

como pretende subir os degraus dessa escada e superar os adversários. Assim, esse 

método de escalar uns sobre os outros é modelo de conduta no interior do sistema 

capitalista.  

A lista demarca a estratégia da escalada social do sistema capitalista também por 

sua organização textual visual da. Ela é organizada como uma pirâmide em que o último 

é a base e o primeiro é o topo. O primeiro só consegue estar em sua posição porque ele 

se apoia sobre os demais e o mesmo vale para todos os outros posicionamentos.  

O espírito de competição selvagem é sua mensagem central. É refratado como na 

expressão de Bakhtin (1992), em que o olhar do leitor da lista é desviado desse seu 

sentido mais denotativo, como diria Barthes (1990), e jogado em direção a um sentido 

mais conotativo da lista como simplesmente subida. Exatamente por esse desvio do 

leitor de sua interpretação mais literal é que a lista é um signo ideológico, pois como 
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afirma Bakhtin; o signo ideológico é justamente aquele que fisga por seu significado 

para justamente nos levar para outra direção (Bakhtin, 1992). 

E por que a simples ideia de subida seria mais conotativo do que o sentido 

denotativo da lista? Porque seu sentido denotativo é fechado, ele deixa claro que a lista 

é uma escalada assim como já aponta os meios para tal subida que é a sobreposição de 

uns sobre os outros. Nesse sentido não há outra alternativa, está muito bem expresso na 

materialidade do texto que o primeiro vem sobre o segundo e assim por diante. 

Já o sentido mais leve de subida aponta para a possibilidade de ascensão social.  

Esse sentido segundo é conseguido na sua extrapolação da interioridade textual. Como 

já foi mencionado acima, essa lista, como qualquer outra, é um ponto de deslizamento 

intertextual fomentado pelo próprio gênero lista. A cada leitura de uma delas, o 

deslizamento por todas elas se instaura e o seu sentido ascensional é reforçado.  

Pode-se considerar que todas as listas possuem um sentido ascensional, tanto as 

positivas (os carros mais vendidos, as maiores empresas, os homens mais ricos e etc) 

quanto as negativas (os países com maiores índices de violência, os países com menor 

porcentagem de escolaridade e etc). A única diferença é que nas positivas o movimento 

ascensional é do último em direção ao primeiro e nas negativas se faz em direção 

inversa.  

Portanto, o movimento ascensional se repete nesse jogo interdiscursivo para que 

todos entrem nesse jogo de busca incessante por elevação na hierarquia social. A 

maneira de conseguir essa ascensão está implícita. Então o leitor das listas pode se 

empenhar nessa escalada de consciência tranquila. 

Essa repetição constante e redundante se reforça ainda mais pelos signos 

ascensionais mais concretos da cotidianidade da cultura ocidental capitalista, que são os 

grandes atletas. Essas pessoas encenam constantemente a mensagem da subida e a 

encarnam de maneira pessoal. Sendo assim, por serem pessoas concretas que 

desempenham corporalmente essa mensagem da escalada, tornam-se modelos 

referencias dessa subida, conseguindo por sua pessoalidade uma maior identificação 

daqueles que acompanham seus feitos.  

Os astros são símbolos supremos da elevação, pois eles escalaram até chegar aos 

céus. E por serem pessoas de carne e osso, nós podemos seguir seus exemplos e 

empenharmos na mesma caminhada. O signo “astros” é mais abstrato do que a lista, 

pois não vende uma escalada real, no sentido de ser quantificável, como é o caso das 

empresas e suas fortunas, mas uma escala no campo do imaginário. Podendo, portanto, 
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representar qualquer pequeno passo no degrau da cotidianidade capitalista de qualquer 

indivíduo dessa sociedade. Isso aumenta a efetividade desse discurso, o deixa mais 

persuasivo por aumentar seu grau de identificação. O astro é um discurso ascensional 

encarnado, em que “o verbo se fez carne e habitou em nós, e vimos sua gloria, gloria 

como do unigênito do pai” (Joao 7. 14, bíblia RA). 

A estrela é o símbolo da escalada e da ascensão, pois ela aponta para a 

possibilidade de se conseguir tal feito e se instaura como guia nessa caminhada. 

Segundo Morin (1989): as estrelas e astros “atuam a meio caminho entre os deuses e os 

mortais; ambicionam tanto a condição de deuses quanto aspiram libertar os homens de 

sua miséria infinita” (1989, p. 26). 

A relação entre o signo ascensional da lista e as estrelas mediáticas se dá pela 

intertextualidade proposta pela mídia de circulação dessa lista aqui analisada. O site da 

Forbes, entre as várias listas publicadas , pode-se destacar as as seguintes: “Top-Earning 

Dead Celebrities”, “The Celebrity 100”, “World's Highest Paid Athletes”.  

Essa última lista mencionada é ainda mais relevante, pois os atletas não são 

simplesmente estrelas e astros da contemporaneidade, eles representam a ideia da 

escalada e da competitividade que se deve manter em busca de um lugar no degrau mais 

alto. E os atletas das modalidades olímpicas representam isso materialmente, pois eles 

realmente sobem degraus ao apresentarem suas conquistas no pódio.  

Outro exemplo relevante é o da fórmula 1, uma competição determinada pela 

lógica capitalista, pois cada competidor representa uma marca de uma grande empresa 

multinacional. Apesar de não ser uma modalidade olímpica, também mantém o pódio 

como seu símbolo de conquista.  

Essa ideia das estrelas é originária das estrelas hollywoodianas dentro de uma 

ideial capitalista. Conforme as postulações de Lipovestky (2015); as estrelas  são como 

uma amálgama que envolve tanto seus personagens nos filmes quanto sua vida 

privada/pública; seus relacionamentos, farras e vidas luxuosas. Todos esses elementos 

são a concretização do American way of life, organizado como uma narrativa em torno 

dos temas da banalidade, do consumo e do sucesso.   

 

 

 

2.4.1 - Os signos ascensionais e a lógica do regime diurno das imagens 

 

http://www.forbes.com/deadcelebs/
http://www.forbes.com/deadcelebs/
http://www.forbes.com/celebrities/
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A Antropologia do Imaginário de Gilbert Durand se empenhou num árduo 

trabalho de procurar entender o processo pelo qual se formam os símbolos, e como 

esses símbolos/imagens se ordenam a partir de uma lógica própria. E diante disso, 

chegou à conclusão de haver sim um certo ordenamento das imagens simbólicas 

denominadas de “categorias do irracional” (Durand, 1998).  

Para Cassirer, o símbolo é uma função da consciência: “toda energia do espírito 

em virtude da qual um conteúdo espiritual de significado é vinculado a um signo 

sensível concreto e lhe é atribuído interiormente” (1989, p. 163). Mas a consciência não 

pode demarcar todas as potencialidades do simbólico, nem o inconsciente pode 

determina-lo como uma ancoragem inexorável. O simbólico, tal como o imaginário, tem 

uma estrutura paradoxal. Ele é entremeado pelas determinações da consciência e do 

inconsciente, liga o sem-fundo humano e o logos da vigília, demanda fecundamente a 

potencialidade criadora e o poder objetivador do imaginário. Na implicação paradoxal 

desses aspectos, o simbolismo emerge como criador de novos significados, objetivando-

os, por sua vez, ao modo das roupagens culturais. 

O simbólico não se encerra às conceituações objetivantes do logos, nem 

simplesmente reflete uma correlação de sentidos previamente definidos pelo 

inconsciente. O simbólico faz vazar todas as definições prévias, escancara as 

incompletudes de todas elas, mas deve sua manifestação, que reitera sua existência, ao 

concretizar-se em formas culturalmente demarcadas. O simbólico é a revelação da 

potencialidade criadora do imaginário, mas também se adequa à significação social 

definida. O símbolo integra de modo complementar o individual e o coletivo. Implica as 

potencialidades abismais do sem-fundo humano com as formas culturais existentes. 

Relaciona o irrestrito do imaginário com as determinações sociais vigentes. O símbolo é 

arranjo cultural demarcado e polissemias indefinidas de sentido. 

A partir de análises feitas por grupos de pesquisa estudando produções 

simbólicas de todo mundo, das mais variadas condições de produção, chegou se a 

classificação do imaginário como o acervo de imagens produzidas pelo homem, nos 

regimes diurno e noturno. Sendo tais regimes, a constelação das imagens em torno de 

determinados temas que possibilitam um parentesco semântico entre várias imagens 

que, apesar de suas peculiaridades, versam sobre uma perspectiva comum a suas 

relações com os temas fulcrais da humanidade; de onde vim, porque estou aqui e para 

onde vou (Durand, 2002). 
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Nesse sentido, o regime diurno é entendido como o acervo de imagens que 

apontam para uma perspectiva diurna em relação a morte. As imagens de luta e 

separação, cujo significado mais profundo simbolicamente seria a luta do homem para 

vencer e subjugar os poderes nefastos da morte, pertencem a esse regime. As imagens 

do regime diurno são aquelas que escancaram a morte com toda a sua brutalidade, como 

um caçador de dragões que grita a porta da caverna para fazer o dragão aparecer 

enquanto ao mesmo tempo afia as armas para abatê-lo (Durand 2002).  

Nessa classificação, as imagens ascensionais foram classificadas como diurnas, 

representando simbolicamente a busca humana pela imortalidade, sendo que a 

mensagem das imagens ascensionais é que essa imortalidade só será alcançada por meio 

da luta. Diante disso, na cultura ocidental há vários mitos que gravitam sobre essas 

imagens como verdadeiras narrativas ascensionais, tais como o mito de Sísifo, de Ícaro, 

da torre de babel, da caverna de Platão, dentre outros. Sendo assim, a hipótese defendida 

nesse trabalho é da “Lista da Forbes” como uma narrativa ascensional a semelhança 

desses mitos citados acima.  

Nesse jogo entre semelhanças e diferenças dos mitos ascensionais clássicos 

como os citados acima e a “Lista da Forbes”, o que ocorre é a proliferação do 

imaginário ascensional diurno em sua expressividade narrativa concretizadas nas 

variações de uma mesma matriz mítica, o que resulta em mitos diferentes de uma 

cultura para outra ou de um momento histórico para outro. Durand (1998, p. 96-97) ao 

explorar os dados dessa variação em diferentes culturas e momentos históricos define as 

camadas de sedimentação desse processo em perenidades e derivações. Sendo as 

perenidades os resíduos que se mantêm nos diferentes mitos de uma mesma matriz; e as 

derivações os elementos diferentes com os quais essa estrutura elementar é preenchida. 

De acordo com Durand (1998, p. 97), “a estrutura de um mito está sempre preenchida 

pela raça, pelo meio e pelo momento”. A estrutura corresponde às perenidades e a raça 

o meio e o momento às derivações.  

Dentro desse contexto, a lista é a representação textual visual de uma grande 

escalada em que cada posição dessa lista representa degraus a serem galgados. E como 

uma produção muito específica do sistema capitalista, pois os degraus são ocupados por 

grandes empresas de mercado aberto e pela repetição constante do signo valor de 

mercado, essa escadaria é a escalada no sistema capitalista pela acumulação de capital.  

Essas grandes empresas associadas a cifras monstruosas umas sobre as outras 

são símbolos obscenos do conceito capitalista de acúmulo de capital. Conforme 
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Baudrillard (2001); o obsceno acontece “quando as coisas se tornam demasiadamente 

reais, quando elas são dadas imediatamente, quando existem como realidade concreta” 

(2001, p. 30), elas são postas em cenas sem nenhuma mediação metafórica, elas são tais 

quais se apresentam. E é isso que ocorre nesse símbolo, o acúmulo de capital não é 

representado metaforicamente, mas simplesmente por uma montanha de cifras 

monstruosas acompanhadas do signo valor de mercado umas sobre as outras. Ou seja, 

um acúmulo de capital sobre o papel, ou sobre a tela do computador, representando o 

acúmulo de capital mais geral, acúmulo representando acúmulo, obscenidade como em 

um filme pornográfico comparado a um filme romântico, ou um livro do Marquês de 

Sade comparado a um de Jane Austen.  

E é justamente sobre essa ideia da obscenidade do signo da lista como 

representação do acúmulo que podemos chegar ao mito. A lista é um signo obsceno, por 

ter como uma de suas principais características o exagero. Como veremos 

posteriormente; todos os seus signos são redobrados, os signos presentes na lista são 

parafraseados em outros signos, que repetem o mesmo significado em um novo 

significante. Uma maneira própria da estrutura textual dessa lista de fazer o novo 

reaparecer na mesma mensagem ideológica, como se fosse inédito pela nova forma que 

ela assume.  

E essa obscenidade dos signos do capital que aponta Baudrillard; é o próprio 

processo de espetacularização do capital como já havia sido postulado por Guy Debord 

no seu livro “sociedade do espetáculo”. Pois conforme sua afirmação; “o espetáculo é o 

capital a um tal grau de acumulação que se torna imagem” (Debord 1997). 

Toda essa noção da obscenidade do signo da lista do capitalismo, reforça a ideia 

defendida por Lipovestky de que vivemos um regime hiperbólico, superlativo, pois já 

não existe um contra modelo ao sistema vigente. Em outros momentos existiam 

perspectivas nacionalistas, revolucionárias que apresentavam outras alternativas. Na 

atualidade, não há outro modelo que não seja a democracia ou o mercado globalizado. É 

claro que há críticas, mas não são radicais. Por causa disso é que o autor mencionado 

propõe conceituar essa atualidade de um modo que corrija a ideia de uma superação da 

modernidade que o termo pós-modernidade pode trazer. Segundo Lipovestky (2015), a 

modernidade passou para um processo de saturação das várias dimensões da vida em 

sociedade por seus valores mais fundamentais.  

De forma que quase tudo que possa se chamar de ações próprias da coletividade 

são ações de excesso. Por isso os termos que explicam o que acontece nessa 
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contemporaneidade são; os hipermercados, o hiperterrorismo, as hiperpotências, o 

hipertexto, hiperclasses, enfim, o hipercapitalismo. E é justamente pela isotopia entre 

todos os termos que Lipovestky (2015) denomina essa nossa era de Hipermodernismo, 

em discordância ao termo anterior utilizado pelo próprio autor de pós-modernismo. E 

qual o significado disso tudo? Que a hipermodernidade é uma modernidade 

radicalizada, sem limites, sem mais críticas fundamentais em relação a si mesma. De 

forma que as fissuras que todo sistema homogeinizante uma ora ou outra demonstra, 

não é e não será criticada. É diante disso que brota a sensação que temos hoje de que o 

nosso flerte com a modernidade, no fundo, está apenas começando, e temos um 

pressentimento, que parece ser confirmado por tudo que acontece principalmente no 

meio midiático, de que tudo pende para atitudes extremas. Viver nessa época é viver de 

uma forma em que cada ação mínima do dia a dia deve ser resolvida por medidas 

extremas. 
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3 A LISTA COMO MERCADORIA E SUA FETICHIZAÇÃO 

O fetiche não é o falo,  

mas o véu por trás do qual se deixa  

desenhar a possibilidade de sua presença escondida 

 Sigmund Freud. 

 

3.1  A constituição da lista como bem de consumo 

 

Como já foi mencionado anteriormente, a “Lista da Forbes das maiores 

empresas por valor de mercado” é um bem de consumo, produzido simbolicamente 

parar ser consumido na sociedade capitalista por intermédio da mídia. Como bem 

simbólico midiático, essa lista é como um manequim de vitrine, cuja função maior é dar 

visibilidade ao status social dos elencados nessa publicação.  

Atualmente, no contexto da integração de todos os mercados regionais e um 

único grande mercado global, a relevância para as empresas e os grandes nomes do 

mercado cresceram demasiadamente. Isso é denominado de capital reputacional, ou 

capital de reputação. Devido a esse crescimento do processo de integração dos 

mercados, em muitas circunstâncias, a competitividade das empresas pode depender da 

otimização e manutenção de uma reputação favorável (GRAY e BALMER, 1998; 

ANDRIOF e MCINTOSH, 2001). É um discernimento que se manifesta tanto na 

comunidade empresarial quanto no meio acadêmico. Conforme destaca Teece (1998), o 

domínio do conhecimento e outros recursos intangíveis têm emergido como fatores-

chave na concorrência entre as nações desenvolvidas. 

Do ponto de vista financeiro, o Ativo Intangível, de acordo com Lev (2001), 

pode ser definido como um direito a benefícios futuros, que não possui corpo físico ou 

financeiro (ações ou títulos de dívida). Barbosa e Gomes (2002), por exemplo, 

classificam os intangíveis em quatro tipos: (1) conhecimento acadêmico e tácito de seus 

funcionários; (2) processos facilitadores de transferência e aquisição de conhecimento; 

(3) relacionamento com clientes, fornecedores e mercado de trabalho; e (4) capacitação 

em pesquisa e desenvolvimento (Kayo, Kimura, Martin e Nakamura 2006).  

Os ativos intangíveis têm-se tornado paulatinamente a base da diferenciação 

entre muitos setores. Consequentemente, uma ênfase cada vez maior tem sido dada aos 

aspectos relacionados à reputação, lealdade do consumidor, conhecimento tecnológico, 

entre outros. Na atualidade, devido a maior facilidade tecnológica e mercadológica da 
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reprodução de práticas e condutas, o fator de diferenciação para obtenção de vantagens 

competitivas passa a ser, em grande medida, a sensação do público sobre a reputação da 

empresa. 

Petricl et al. (1999) declaram que a reputação deve ser encarada como o 

resultado de um processo de competitividade no qual a empresa apresenta ao público 

suas características mais distintas. Esse público pode tanto interno quanto externo à 

empresa, cuja intenção é de maximizar o seu status moral e socioeconômico. O capital 

reputacional pode ser entendido como uma porção do valor de mercado da empresa, 

atribuído à percepção que se tem da empresa como uma corporação de boa conduta no 

mercado. Um exemplo de investimento no capital reputacional das empresas é a 

publicidade que vincula  determinadas empresas às práticas ecologicamente corretas. 

O capital de reputação pode ser moldado, afinal, o valor da reputação é formado 

por intenções, capacidades e valores que uma empresa, uma marca ou um empresário 

podem desempenhar em distintas comunidades e mercados. Esses valores de reputação, 

são expectativas do público alvo sobre determinada marca. Essas expectativas podem 

ser construídas pela própria marca que estabelece seu marketing de apresentação ao seu 

público, e, portanto, esse contato entre empresa e público será guiado pelas estratégias 

publicitarias da própria empresa. Na publicação da revista Forbes, esse capital de 

reputação é muito claro, as empresas da lista já são alçadas a grandes estrelas do 

mercado, em outras palavras, estar na lista significa ser a melhor. E isso é claro, é o 

melhor capital reputacional que se pode ter. Discursivamente, esse processo de 

construção do capital reputacional se dá nos moldes do que Pêcheux (1993, p.82) 

denomina de formações imaginárias, de forma que: 

  

O que funciona nos processos discursivos é uma série de formulações imaginárias que 

designam o lugar que A e B se atribuem cada um a si e ao outro, a imagem que eles 

fazem do seu próprio lugar e do lugar do outro.  

 

Esse processo se estabelece na interação entre A e B, mas não em um equilíbrio 

de forças. No caso dos veículos midiáticos, cujo público é antecipado por análises 

estatísticas que criam um perfil de público mediano, o lugar A dessa interação se servirá 

de várias tecnologias de informação, marketing, pesquisa de opinião e outras 

ferramentas que o colocam bem mais capacitado para uma antecipação de seu 

interlocutor do que o lugar B. Sendo assim, o papel de B nessa interação deverá ser 

estatisticamente mais manipulável do que de resistência a essa sobredeterminação pelo 
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outro. O processo de produção de uma autoimagem persuasiva implica, desde o seu 

início, um interlocutor invisível, mas pressuposto. Nas palavras de Orlandi (2001, p.7): 

 

Há um leitor virtual inscrito no texto. Um leitor que é constituído no próprio ato 

da escrita. Em termos do que denominamos “formações imaginárias” em análise 

do discurso, trata-se aqui do leitor imaginário, aquele que o autor imagina 

(destina) para seu texto e para quem ele se dirige. Tanto pode ser um seu” 

cúmplice” quanto um seu “adversário”. 

 

 

No caso específico da lista da Forbes, assim como do discurso capitalista de 

auto-divulgação como um todo, os produtores do discurso constroem um interlocutor 

instaurado pelo próprio processo de interação entre locutor e alocutário, como 

cúmplices desse discurso. Como atesta o próprio slogan da revista, a ferramenta do 

capitalismo, o público alvo da revista são os próprios capitalistas. Sendo, portanto, um 

discurso de reiteração e revalidação das práticas e ideologias capitalistas para seus 

próprios pares.  

Já em sua constituição como símbolo, a lista cumpre uma função dupla: ela 

estabelece o “ser listado” como um sonho de consumo, uma mercadoria altamente 

desejável, e ao mesmo tempo produz um poder simbólico, já consumido por aqueles que 

estão na lista, que é o prestigio social ao qual eles são alçados. Esse sentido duplo da 

lista, é alcançado por meio do processo de reiteração e legitimação dessas práticas 

econômicas que os levaram alçaram os empresários aos seus postos na lista. Nesse 

sentido, a lista como uma mercadoria, ou um bem de consumo, vem carregada de poder 

simbólico.  

Segundo a perspectiva de Bourdieu (2001), a qual corrobora com a tradição 

marxista cuja ênfase se dá nas funções políticas as quais os símbolos estão vinculados, o 

símbolo como produto ideológico serve aos interesses particulares da classe dominante 

e ao propósito de converter esses interesses particulares em verdades universais 

pertinentes ao conjunto do grupo (Bourdieu, 2001). Nesse processo, esses interesses 

particulares de uma classe são construídos nas interações sociais e se tornam modos de 

vida naturalizados; conforme a expressão popular que diz: “isso é assim, por que sempre 

foi assim, e não importa o que façamos, vai ser sempre assim”. Esse processo culmina 

na construção do que Baudrillard denominou de simulacro. 

Segundo Baudrillard (1991), os simulacros são os “modelos de um real sem 

origem nem realidade: hiper-real”.  Numa sociedade simulacro, o real seria uma 
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construção narrativa ou discursiva a partir de “matrizes e memórias, modelos de 

comando”, que sustentam uma ilusão de presença do real que pode ser repetido 

indefinidamente, ocultando a origem dessa construção, de modo que o artificial se torna 

natural.  

A lista como um modelo de conduta de vida simulacra um real proposto em sua 

estruturação narrativa. Esse simulacro postula o modo de vida dos listados, a prática da 

acumulação, como único modo de vida possível. A ideia de acumulação é repetida 

redundantemente na lista pelo signo do empilhamento, em que se empilha graficamente 

na lista os valores astronômicos das cifras dos valores de mercado de cada empresa. 

Esse signo é redobrado pelos retângulos de cada linha da lista que estão empilhados uns 

sobre os outros. Metaforicamente, a lista lembra uma pilha de moedas do “Tio 

Patinhas”, personagem dos desenhos da Disney, que empilhava dinheiro em seu cofre e 

era retratado como o homem mais rico do mundo.  

Portanto, a lista é uma narrativa que fala da realidade. A narrativa sobre esse real 

assume um lugar de proeminência em relação à própria realidade em si. Holquist (Apud 

Carrol, 1998, p. 21), no seu prefácio da obra de Lewis Carroll ao falar sobre a diferença 

entre o nonsense e a literatura do absurdo, diz que: “o absurdo lida com valores 

humanos, enquanto o nonsense lida com valores puramente lógicos. [...] O nonsense é 

um processo em si mesmo, sem qualquer outra finalidade”. Também conforme Deleuze, 

o nonsense “é ao mesmo tempo palavra e coisa” (1975. p. 69). Nesse sentido, 

postulamos a ideia da lista como um texto nonsense, ou seja, um texto cuja lógica 

interna funda um mundo, uma construção lógica em que se vende um modelo de 

realidade, um simulacro no dizer de Baudrillard. Mas, obviamente, diferente da 

definição de Holquist citada acima, esse modelo tem sim outra finalidade que é a 

legitimação de um modus vivendi que perpetue a classe dominante nesse lugar. 

Na perspectiva do nonsense de Edward Lear e Lewis Carroll, os sistemas de 

valores e regras da sociedade são apenas um jogo de linguagem que nela nos enreda, ao 

ponto de assumirmos esse jogo de linguagem como sendo o real. Seguindo essa linha de 

raciocínio, se esse sistema é apenas um jogo de linguagem, ele pode ser substituído por 

outro jogo de linguagem. Assim, as nossas mudanças de cosmovisão, no decorrer da 

história, não passariam de uma troca de um jogo de linguagem por outro. Sendo assim, 

a proposta do nonsense não é apresentar uma verdade alternativa, ou muito menos ainda 

a verdade, mas apenas nos conscientizar da nossa escolha pela ilusão no lugar da 

verdade, e de certa forma, equiparar ilusão e verdade, pois o que conta afinal é a 
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utilidade e a satisfação proporcionada aos seus associados do sistema de valores em 

vigência. 

Semelhantemente, esse simulacro seria o que Bourdieu chama de habitus, um 

conjunto de regras e modelos de condutas que foi construído historicamente na luta de 

poder entre grupos e grupos na qual a voz dos vencidos foi silenciada e a voz dos 

vencedores se tornaram o real (Mey, 2001). Nesse processo de formulação do habitus, o 

fato de que essas regras e modelos de comportamento são construções impostas por 

determinados grupos é disfarçado e se torna algo naturalizado, como se não tivesse 

outro jeito de conduzir as coisas a não ser por meio desses “modelos de real”. 

Segundo Baudrillard (1991), o grande problema do simulacro é que ele não é 

falso, ele é o real. Afinal, uma vez que o simulacro não é apenas o modelo de 

comportamento, mas também o disfarce da origem da construção desse modelo perde-se 

a noção de que o que acreditamos ser o real é uma construção. A consequência lógica 

desse raciocínio é que se o verdadeiro real não mais existe, o que existe é tão somente o 

simulacro. Para ilustrar essa questão, Baudrillard (1991) usa o exemplo da querela das 

imagens na igreja católica entre iconoclastas e iconólatras. Segundo a leitura de 

Baudrillard (1991), os iconoclastas destruíam as imagens porque haviam entendido que 

as imagens acabariam substituindo por completo o que elas representavam e no final só 

sobrariam as imagens, consideradas como divindades. Já para os iconólatras, eles não 

aceitaram a destruição das imagens porque receavam que, ao destruí-las, não haveria 

mais nada por detrás delas, ficariam sem as imagens e talvez não encontrassem mais 

nenhum deus. Segundo Baudrillard (1991), essas são as faces sucessivas das imagens 

que produzem o simulacro:  

 

- Ela é o reflexo de uma realidade profunda 

- Ela mascara e deforma uma realidade profunda 

- Ela mascara a ausência de uma realidade profunda 

- Ela não tem relação com qualquer realidade:  

 Ela é o seu próprio simulacro puro. 

(Baudrillard, 1991. P. 13) 

 

Nessa rede interdiscursiva de proliferação de listas em que se vendem modelos 

de condutas de sucesso, essas publicações dão visibilidade aos grandes vencedores do 

jogo social. Esses vitoriosos também legitimam suas condutas como condutas de 

sucesso, ou os meios possíveis para se atingir esse mérito. Para atingir tal fim, o 

simulacro/real vendido pela lista da Forbes, assim como pelas várias listas dessa rede 
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interdiscursiva é midiatizado, ele é um real apresentado por meios midiáticos e 

tecnológicos. É produzido em série, de modo que o sujeito é sempre passivo, ele apenas 

recebe essa configuração do real e a vive como se fosse a única realidade possível. Esse 

processo da midiatização e espetacularização das estrelas capitalistas, e suas práticas de 

acúmulo de capital, visa principalmente criar prestígio, significado e valor simbólico de 

alcance global. Nesse sentido, as estrelas capitalistas e seus valores se tornam grandes 

valores míticos culturais cuja auto-promoção atinge uma divulgação em rede em todo 

mundo.  

Nessa rede de listas publicadas em veículos midiáticos, o simulacro divulgado 

também é midiático e se propaga por meio de todas as novas tecnologias da informação. 

No caso da lista da Forbes, o site e o modelo da revista eletrônica se tornam um signo 

ideológico de abrangência global. Essa mídia tecnológica serve como aparelho 

ideológico, instrumentos de reprodução da ideologia vigente (Althusser, 2007), à 

medida que ela reproduz sempre os mesmos caminhos para se chegar aos mesmos 

lugares. Para uma formação social permanecer não basta apenas produzir determinada 

ideologia, mas também deve-se reproduzir as suas condições de produção (Althusser, 

2007. p.9-10).  

Nesse sentido, a mídia tecnológica reproduz os meios para que a sociedade possa 

sempre repetir os mesmos processos de construção de significados e de atribuição de 

sentidos à vida, de modo que haja sempre a manutenção do mesmo simulacro. Portanto, 

a lista como uma espécie de altar ao sucesso constrói essa ideia como um valor 

almejado na sociedade capitalista. Também apresenta o meio para se alcançar tal 

sucesso ao ditar um modelo de conduta próprio desse sistema, que como podemos 

observar na “Lista da Forbes” o modelo de condução de vida proposto é o de um 

acumulador de capital.  

Segundo Baudrillard: 

 
Os media carregam consigo o sentido e o contra-sentido, nada pode controlar 

este processo, veiculam a simulação interior ao sistema e a simulação 

destruidora do sistema, segundo uma lógica absolutamente (...) circular. Não há 

alternativa, não há resolução lógica. Apenas uma exacerbação lógica e uma 

resolução catastrófica. (1991, pág. 116). 

 

O simulacro, como uma construção discursiva e midiática, constitui dois 

problemas distintos e interdependentes: a desaparição do real como suporte do mundo 

humano, substituindo-o pelas narrativas universalizantes; e o cingir horizontal de toda a 



82 

 

 

 

dimensão das alternativas possíveis por uma mesma força, multifacetada, hidra de 

muitas cabeças, que domina os media.  

Esta é a perspectiva dos fomentadores da globalização como do clube de 

Bilderberg de George Soros, Henry Kissinger e Durão Barroso, cujas reuniões anuais, 

secretas no seu conteúdo, escolhem, no centro-direita e no centro-esquerda, os políticos 

a liderarem os grandes partidos que concorreram entre si às eleições em algum país 

especifico de forma que, independentemente de quem ganhar as eleições, ganhará 

sempre a globalização anti-pátrias de Bilderberg. Por exemplo; nas eleições de 20 de 

fevereiro de 2005, em Portugal, tanto o primeiro-ministro e líder do PSD Santana Lopes 

como o líder do maior partido da oposição, o PS, José Sócrates, eram membros do 

grupo de Bilderberg: e tinham ido ambos à reunião de Seveso, Itália, em junho de 2004, 

a convite de Francisco Pinto Balsemão, e, em poucos meses depois, ascenderam à 

liderança dos seus partidos se tornando ambos os principais concorrentes das eleições 

nacionais portuguesas (Queiroz 2013). 

Nessas conjunturas se constitui o que Lipovestky (2015) denomina de hiper-

realismo, isto é, a constituição de um real sem alternativas, predeterminado pelas 

possibilidades pré-fabricadas, a realidade sem o sonho, com a subversão, por elites 

manipuladoras, dos valores éticos, estéticos e políticos das massas populares, o 

pragmatismo no seu grau extremo. É a síntese fechada, englobando a tese e a antítese, 

de modo pluralista, mas o hiper-realismo de aparência democrática e dialética não é a 

síntese que esmaga a tese a antítese, a síntese redutora, mas a síntese eclética, a síntese 

fechada, que não permite a criação de uma nova tese. Sendo assim, a tão declamada 

democracia formalmente constituída é uma farsa, um cenário de pluralismos controlado 

pela classe dominante. 

De acordo com Negri e Hardt (2001), essa realidade do sistema capitalista como 

produtor de um real simulado e a massificação e globalização da ideologia capitalista 

por meio dos meios de comunicação configura-se como um império. Para esses autores, 

a dinâmica do império define-se substancialmente pela ausência de fronteiras: o poder 

não tem limites. Esse conceito demanda uma gestão que englobe a totalidade do espaço, 

que efetivamente administra todo o mundo "civilizado". O império também postula uma 

instituição como uma nova ordem que suspende a própria história, Desse modo, há uma 

determinação do estado de coisas existentes pela eternidade.  

O império se manifesta como um regime atemporal, e, dessa forma, fora da 

História. O seu poder de comando opera em todas as dimensões da ordem social, 
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descendo às profundezas do mundo social. Administra um território com sua população 

E cria o seu próprio território no qual atua, um espaço virtual, sem limites geográficos, 

onde atua simbolicamente e economicamente. Regula as interações humanas como 

também propõe ser uma gestão da própria natureza humana.  

Sendo assim, a soberania do império é direcionada para a vida social como um 

todo, como uma forma paradigmática de biopoder.  Apesar de a prática do império 

banhar-se constantemente em sangue, ideologicamente o império é sempre dedicado à 

paz, uma paz perpétua e universal fora da História, vinculada à noção de bem viver 

concedido pelo império, e deixa um espaço mínimo de atuação do sujeito, ainda que 

proporcione o bem viver associado a noção de prazer. 

 

3.2  A fetichização do prestigio social e a lista como produto fetiche 

 

Segundo Ávila (1995), o nonsense é um espaço absurdo, em que não há limites e 

nem censura, cada um tem direito à sua visão particular do mundo. O nonsense é um 

mundo, na qual os sentidos são os definidores do que é o real, sendo a razão algo que 

pode e deseja ser descartada. Segundo Camus (2008), o absurdo é característica de 

nossa época, pois vivemos em um mundo regido pelo conflito entre a nossa vontade de 

explicarmos tudo racionalmente e vivermos irracionalmente controlado pelos nossos 

desejos. 

Essa visão do absurdo é uma releitura de mundo que deixa de desvalorizar a 

fantasia, a imaginação e tudo que não pertence a uma racionalidade estreita. Segundo 

Eliade (1992. p. 11), há duas modalidades de ser no mundo, a modalidade guiada pela 

razão, que é expressa de maneira evidente pela ciência e sua busca por uma verdade 

objetiva e empírica, e a modalidade guiada pelas emoções, sentimentos, desejos e 

anseios humanos que não se contentam com as explicações racionais. Eliade (1992) 

nomeia esses dois modos de ser no mundo de o sagrado e o profano.  

No mundo do nonsense, o mundo do absurdo, esses dois modos de ser não são 

nem excludentes e nem contraditórios, eles são complementares, mas sem alcançar a 

síntese dialética. O modo racionalista e o modo sentimental de ler o mundo e agir sobre 

ele são dois modos paralelos de agir no mundo nonense, usados pelos sujeitos 

concomitantemente na sua interação com o mundo. No entanto, esses dois modos 

continuam sempre um negando o outro, não havendo uma resolução desse conflito, e 

sim uma afirmação do paradoxo como algo essencial da vida. 
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Nesse ínterim, o discurso capitalista, e também a lista como um discurso 

integrante deste, é um discurso paradoxal por excelência. Conforme pondera Lipovestky 

(2007), a sociedade do consumo identifica-se pela primazia concedida as pretensões de 

bem-estar e pela busca de uma vida melhor para si mesmo e os seus. Dessa feita, vive-se 

mais, em melhor forma e se aproveitando das melhores condições materiais. Cada qual 

sendo reconhecido como senhor da sua própria vida e de como conduzí-la.  

Os nascimentos e os hábitos sexuais são decididos, relativamente, às predileções 

dos homens e das mulheres. Assim como a parte do tempo ocioso representa, nos países 

mais desenvolvidos, entre 82% e 89% da duração total do tempo desperto de um 

indivíduo. Tanto o dinheiro quanto o tempo devotados aos lazeres estão em constante 

crescimento. Os jogos, os lazeres, e as festas e as incitações ao prazer nas suas mais 

variadas formas tomam conta do espaço da vida cotidiana. No entanto, as perfilações 

que se estabelecem sobre essas conjunturas não podem ser encaradas como se esse 

cenário tivesse apenas aspectos positivos. A felicidade tornou-se uma obsessão e uma 

obrigação na sociedade moderna, contudo a tristeza e o estresse, as depressões e as 

ansiedades constituem um rio que engrossa de maneira inquietante, sendo inclusive, 

denominado por alguns especialistas como maus do século. Lipovetsky descreve assim 

o sentimento geral que rege essa sociedade capitalista:  

 
Majoritariamente, declaramo-nos felizes pensando que os outros não o são. Jamais os 

pais se esforçaram tanto em satisfazer os desejos dos filhos, jamais os "distúrbios de 

comportamento" (entre 5% e 9% dos jovens de quinze anos) e as doenças mentais 

destes estiveram tão disseminados: segundo o Inserm (Instituto Nacional da Saúde e da 

Pesquisa Médica), uma criança em oito sofre de distúrbio mental. Se o PIB dobrou 

desde 1975, o número de desempregados quadruplicou. Nossas sociedades são cada vez 

mais ricas: apesar disso, um número crescente de pessoas vive na precariedade e precisa 

fazer economias em todos os itens de seu orçamento, tornando-se a falta de dinheiro 

uma preocupação cada vez mais obsessiva. Somos cada vez mais bem cuidados, o que 

não impede que os indivíduos se tornem uma espécie de hipocondríacos crônicos. Os 

corpos são livres, a miséria sexual é persistente. As solicitações hedonísticas são 

onipresentes: as inquietudes, as decepções, as inseguranças sociais e pessoais 

aumentam. Aspectos que fazem da sociedade de hiperconsumo a civilização da 

felicidade paradoxal. Acrescentemos que, se as manifestações da "má vida" se 

multiplicam, os indivíduos têm igualmente mais oportunidades de poder "recomeçar" 

mais depressa. A sociedade de hiperconsumo funciona como uma sociedade de 

desorganização psicológica que é acompanhada por numerosos processos de 

"recuperação" ou de redinamização subjetiva (Lipovetsky 2007, p. 16). 

 

 

Sendo assim, na produção discursiva da lista como uma mercadoria vendável na 

sociedade capitalista, ela passa por um processo de fetichização que agrega ao objeto 

lista certos valores do âmbito desejo. A lista se torna um objeto que atiça as emoções, 
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sentimentos, anseios e desejos de seus compradores que, a exemplo de Eva, personagem 

do texto bíblico sobre a queda, enxergam a lista como “boa para se comer, agradável 

aos olhos e (...) desejável para dar entendimento” (Genesis 3, 6. Bíblia RA). Portanto, a 

lista como um objeto nonsense, ou seja, um amálgama lógico-sensorial, se torna um 

objeto fetiche. 

  Apesar de toda a sobrecarga deixada por Freud sobre o termo fetiche, a 

primeira ideia desse termo não tem a ver com sexualidade, e sim com a fixação sobre 

um objeto. Já  Freud (1976) diz sobre um segundo movimento nesse processo na qual a 

fixação se torna sexual. Nas origens epistemológicas desse termo, a palavra fetichismo 

foi utilizada pela primeira vez em 1756 pelo escritor francês Charles de Brosses (1709-

1777) que, posteriormente, o sistematizou na obra intitulada “Do Culto dos Deuses 

Fetiches ou Paralelo da Antiga Religião do Egito com a Religião Atual da Nigritia,” 

publicada em 1703. Nessa obra, o significado desse termo é usado para designar um 

tipo de pensamento mágico estabelecido por crenças imaginárias observadas em 

sociedades primordiais, caracterizando-as como sociedades “primitivas” em contraste às 

outras sociedades “esclarecidas”, em que esse tipo de pensamento não se manifestava.  

Portanto, conforme essa primeira compreensão sobre esse fenômeno, fetichismo 

seria uma espécie de pensamento que atuaria por meio de cultos ou adoração de objetos 

inanimados, de divinizações de animais e de fenômenos irregulares da natureza. Na 

sistematização desse fenômeno, o autor aponta duas características constitutivas da 

dinâmica de uma fenomenologia do fetichismo: [1] o modo de pensamento projetivo e 

[2] a incapacidade de operação mental por representações e abstrações. A primeira 

característica é formada pelo medo e desconhecimento que o indivíduo “primitivo” 

tinha em relação à natureza. A segunda característica era em virtude à incapacidade 

desse indivíduo de produzir representações que substituíssem os objetos, que, portanto, 

comporiam o mesmo campo de imanência dos seres humanos (Silva 2012).  

Pelo que sugere essa concepção, não haveria sentido a distinção entre sujeito e 

objeto na “fenomenologia fetichista”. Essas categorias eram intercambiáveis e 

determinados objetos assumiam a função de sujeito, isso que seria um objeto 

fetichizado, o que por sua vez abriria a possibilidade de um caminho inverso, sujeitos 

assumirem a função de objeto. Mas esse caminho inverso será um desenvolvimento 

posterior desse processo, que ocorrerá justamente na nossa sociedade pós-moderna 

regida pelo capitalismo. 
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Essa terminologia fetichismo, como uma definição desse fenômeno de 

transformação de objetos em sujeitos nas sociedades arcaicas, deve seu nome à palavra 

fetisso do português antigo que corresponderia à palavra feitiço do português 

contemporâneo. O objeto fetiche seria um objeto acrescido de algum elemento mágico, 

e, nesse primeiro momento desses estudos antropológicos, essa terminologia estava 

carregada do preconceito dos acadêmicos europeus que consideravam o conhecimento 

das sociedades “primitivas” uma espécie de “barbárie” (Silva 2012). 

É a partir dessa conceituação primeira que Marx (1996) vai cunhar o seu 

conceito de fetichismo da mercadoria, de certa forma muito semelhante a esse conceito 

anterior de fetichismo do objeto. O diferencial de Marx vai ser justamente que a esse 

conceito de fetichismo junta-se o conceito de mercadoria. A mercadoria não se limitava 

ao seu valor de uso, a sua utilidade como objeto real, somente ao seu valor de troca, que 

tinha a ver com o acréscimo do valor de uso do objeto, à relação de trabalho sobre esse 

objeto e a relação de apropriação desse trabalho pela classe dominante. Essa 

apropriação do trabalho sobre o objeto é constituída de maneira totalmente abstrata, pois 

depende da diferença relacional das mercadorias no interior do próprio sistema de troca 

e totalmente arbitrária (Marx 1996).  

Para Baudrillard (2009), a mercadoria é concebida como um objeto/simulacro, 

pois a um objeto originalmente ligado à sua função ao real vincula-se uma função outra, 

relativa ao sistema capitalista que o instituiu como mercadoria. A criação da mercadoria 

seguiria o seguinte estágio de produção: 

 

No estágio cultural mais simples, o homem cria o produto, como o resultado direto do 

dispêndio de sua força de trabalho. Num estágio cultural mais complexo, no entanto, ele 

cria a mercadoria, misteriosa em sua origem e atiçadora do desejo humano (Mancebo; 

Oliveira; Fonseca e Silva , 2002. p. 326). 

 

A partir do conceito de mercadoria, Marx (1996) se apropria do conceito de 

fetichismo de Brosses ao postular que, no sistema capitalista, ao objeto se transforma 

em mercadoria pela adesão de um elemento abstrato, semelhante ao elemento mágico 

das sociedades arcaicas, que o transforma em um objeto divinizado (Marx 1996). O que 

pode ser observado com a designação de alguns objetos da cultura popular de objetos 

“cult”, cuja tradução literal para português é “culto”.   

No caso da lista da Forbes, o elemento abstrato do qual ela é carregada é o 

elemento simbólico do prestígio social, que a semelhança dos elementos mágicos 

acrescidos aos objetos divinizados das culturas arcaicas, torna a lista um objeto digno de 
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culto. Nesse sentido, na constituição da lista como mercadoria, ao ser consumida 

quando é consultada por todos os leitores, assim como também na sua reprodução em 

outras mídias, o que se consome é esse elemento mágico chamado prestígio social. 

Sendo assim, podemos falar da lista também como um signo ideológico, pois 

conforme Bakthin (1992), tudo o que é ideológico, possui um significado e remete a 

algo que está situado fora de si mesmo. Sendo assim, tudo o que é ideológico se 

confunde com o próprio signo. Sem os signos não há ideologia. Um objeto físico 

transforma-se em signo, em que, sem abandonar seu estado na realidade material, passa 

a refletir, ou refrata, em certa medida uma outra realidade. 

Conforme Bakthin (1992), o signo sempre se constitui ideologicamente, não há 

algo que possa ser chamado de signo linguístico puro, o signo sempre é marcado pelo 

horizonte social. Os objetos valorizados, ou seja, aqueles que se tornam objetos de 

interesse da comunidade, originam os signos, como um reflexo semiótico ideológico. 

Os signos, consequentemente, são interligados às conjunturas sócio econômicas da 

comunidade e possuem uma significação interindividual e um valor social. A realidade 

que origina a constituição de um signo é denominada por Bakhtin como “tema do 

signo”. Sendo que cada signo tem o seu tema. O tema ideológico possui um índice de 

valor social, e o índice de valor é estabelecido pelas relações entre os pares sociais. De 

forma que o tema e a forma do signo ideológico são indissociáveis, têm uma origem 

comum e constituem duas facetas de um mesmo processo manifestando-se no plano da 

expressão verbal. 

Nesse sentido, podemos dizer que o “tema do signo” do signo “Lista da Forbes” 

é prestígio. Esse tema se manifesta em várias camadas nessa relação entre o signo e suas 

inter-relações com a sociedade que a constituiu. Podemos vislumbrar nesse signo a sua 

promessa de prestígio aos indivíduos que se submetem às práticas de acúmulo de capital 

reiteradas pela lista. O prestígio já alcançado por aqueles nomes que aparecem na lista 

como listados, o prestígio a uma determinada classe social sobre as demais e o principal 

efeito de sentido da lista que é o próprio capital instaura qualquer prestígio.    

E, portanto, nessa fetichização da “Lista da Forbes”, instaura-se a desigualdade 

em relação ao acesso aos bens de consumo da sociedade capitalista, pois o objeto lista é 

consumido igualmente por todos como representação do prestígio social dos grandes 

acumuladores como um valor socialmente legitimado. Também demarca o prestígio 

social como algo exclusivo dos detentores de capital. O que é consumido 

democraticamente é apenas a naturalização desse valor e não o valor em si que é uma 
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mercadoria escassa e para poucos. A própria ideia da lista como um signo de prestígio a 

caracteriza também como um signo de distinção social. Segundo Lipovestky (2015), o 

conceito de marca; como uma espécie de assinatura que agrega ao produto sentido e 

valor simbólico, cumpre a função de atestar ao produto sua não vulgaridade, mas ao 

contrário, atesta sua raridade, como objeto único, não possível de substituição por outras 

mercadorias similares. 

O efeito desse processo social cuja principal característica é a universalização do 

princípio da lógica da mercadoria, tanto na dimensão objetiva como na subjetiva, é a 

sedução a uma integração forçada ao sistema do capital pela construção de valores 

desejáveis vinculados a essa integração. Nesse contexto, a mercantilização da produção 

simbólica possui duas tarefas fundamentais: a integração e a reconciliação forçada entre 

os grupos sociais desiguais entre si. Esse é o objetivo central do sistema de produção 

fundamentado na ilusão de que a massificação dos bens de consumo realmente viabiliza 

a emancipação coletiva. 

Sendo assim, a alienação dos consumidores referente à verdadeira natureza do 

objeto que consomem constitui o processo de uma alienação mais profunda, a da 

naturalização das relações sociais de produção e de trabalho (Bourdieu 2001). O 

encobrimento da realidade social do produto serve à exploração das forças de trabalho 

que o produziram. O efeito dessa construção social, portanto, é a opressão da massa 

consumidora, que por sua vez compactua e se submete a opressão das massas 

trabalhadoras, uma vez que essa também pertence àquela (Arrighi 1996). 

Enquanto isso;  

 
As criaturas se reconhecem em suas mercadorias; encontram sua alma em seu 

automóvel, hi-fi, casa em patamares, utensílios de cozinha. O próprio mecanismo que 

ata o indivíduo a sua sociedade mudou, e o controle social está ancorado nas novas 

necessidades que ela (a sociedade) produziu” (Marcuse, 1968, p. 31). 

 

Sendo assim, o processo de fetichização dos objetos de consumo na sociedade 

capitalista resulta em uma antropoformização das mercadorias, porque assumem valores 

propriamente humanos. Isso acarreta na objetificação dos consumidores que se definem 

pelos objetos que possuem. Dentro desse contexto, a “Lista Forbes” como signo 

prestígio promove a fusão entre personalidades e marcas. Afinal, qual a diferença em 

termos de mensagem midiática entre Steve Jobs e a Apple, ou entre Bill Gates e a 

Microsoft? 
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3.3 - Os sujeitos objetos 

 

Conforme podemos observar na citação acima, o estágio seguinte nesse processo 

da fetichização dos objetos no interior do sistema capitalista é a objetização dos sujeitos 

desse sistema. Os objetos sujeitados passam a ser parte fundamental na constituição dos 

sujeitos que vivem no interior desse sistema, que por sua vez passam a ser objetizados 

pelos objetos a sua volta, tornando-se sujeitos/objetos. Esse é o processo dual da 

fetichização das mercadorias, que como na famosa terceira lei de Newton: “A toda ação 

há sempre uma reação oposta e de igual intensidade: as ações mútuas de dois corpos um 

sobre o outro são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos”2 (Newton 2009).   

Isso é próprio da apresentação do sujeito pós-moderno, um sujeito não centrado 

em si mesmo, mas que vacila numa ambivalência constitutiva. Afinal, o sujeito pós-

moderno é constituído de várias vozes e fontes. Não se trata de um eu individualizado, 

mas um sujeito dialogizado pelo seu espaço social e ideológico. Um sujeito cuja 

identidade é constituída pelas “relações que se estabelecem entre o eu e o outro nos 

processos discursivos instaurados historicamente pelos sujeitos” (Brait, 1997, p.98). E 

como afirma Baudrillard (2009), o ambiente em que vive o sujeito do capitalismo é 

povoado de objetos, mercadorias que também compõem esse ambiente em conjunto 

com os sujeitos que os habitam.  

Esse processo de dialogismo que constrói as identidades do sujeito na pós-

modernidade formula sujeitos fragmentados, não contendo uma identidade fixa e 

permanente. Essa identidade pós-moderna é “uma celebração móvel: formada e 

transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou 

interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam” (Hall, 2005. P.13). Conforme 

afirma Zigmunt Bauman (2007), a identidade dos sujeitos na pós-modernidade é uma 

identidade em aberto, preocupada em evitar se fixar em algum ponto. Segundo Bauman, 

a metáfora perfeita para a identidade pós-moderna é a fita de vídeo cassete, que tinha 

como principal qualidade ser “rasurável e reutilizável, concebida não para sustentar para 

sempre alguma coisa, mas só admitindo os acontecimentos de hoje na condição de se 

apagarem os de ontem” (Bauman, 2007. p. 88). 

Essa formação das identidades dos sujeitos de maneira dinâmica na relação 

desses sujeitos com os “outros” que o cercam, sendo esses outros, inclusive, os objetos e 

                                                 
2 No original: “Lex III: Actioni contrariam semper et aequalem esse reactionem: sine corporum duorum 

actiones in se mutuo semper esse aequales et in partes contrarias dirigi”. 
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mercadorias da sociedade capitalista contemporânea, é o processo natural de formação 

do “eu” como sujeito que se forma e se reatualiza na linguagem e pela linguagem como 

elabora Lacan (1999).  

A partir de suas leituras de Freud, Lacan identificou na constituição do sujeito 

um processo de subversão de um “Eu” pelo sistema do significante (livro XI, lição IV, 

item 2). Esse processo se dá por meio de um “desvio ou alienação do desejo no 

significante”, no qual o sujeito humano “se apropria das condições que lhe são impostas 

em seu mundo, como se essas condições fossem feitas para ele” e se satisfaz nessas 

condições (livro V, p262). Sendo assim, o sujeito é constitutivamente desejante, e que o 

seu desejo é constituído no outro e para o outro, cuja relação com o outro é sempre uma 

relação com o significante, “moeda do desejo do outro” (livro V, p262).  

Nesse processo de constituição do sujeito subvertido pelo significante, Lacan 

(1996) elabora a ideia de sujeito barrado [$], na qual o sujeito é “constituído como 

segundo em relação ao significante”. Há o estabelecimento do “traço unário” como 

estrutura base sobre a qual o sujeito se consolida. Esse traço unário é para Lacan (1996) 

um entalhe que marca uma determinada identidade primaria do sujeito, um significante 

primeiro, [S], que é rememorada pelo indivíduo para a constituição de suas futuras 

identidades, [S¹, S², S³] (livro XI, p135). Essa rememoração, que segundo Lacan: “é 

algo que nos vem das necessidades de estrutura” (livro XI, p50), é processo pelo qual o 

sujeito se reconhece como um “Eu”, pois ele pode sempre se reconhecer no que ele já 

foi. Mas justamente para sustentar um “Eu” que permaneça, o sujeito se firma nessa 

cadeia de significante (S³, S², S¹), a qual o constituiu como desviado ou alienado no 

significante.   

O processo de constituição desse significante primeiro, como uma identidade 

matricial de um sujeito qualquer, passa pelo recorte feito por meio do significante das 

pulsões no seu enfrentamento com as intimações do meio sócio-histórico-cultural 

representados na língua. Sendo assim, esse traço unário, que deve designar ao sujeito 

“algum lineamento” (seminário 5, p228), está constituído pelas pulsões desejantes do 

indivíduo e as relações estabelecidas entre esses desejos e os objetos desse desejo. No 

entanto, conforme a perspectiva Kleiniana (apud, Lacan 1999), a relação de 

aprendizagem da realidade pelo homem é “sustentada pela constituição essencialmente 

alucinatória e fantástica dos primeiros objetos, classificados como objetos bons e maus, 

na medida em que eles fixam uma primeira relação primordial que, na sequência da vida 

do sujeito, fornecerá os tipos principais de seus modos de relação com a realidade” 
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(Lacan, seminário 5, p223-224). Esse entalhe marcador desses “tipos principais de seus 

modos de relação com a realidade” do sujeito, inscreve mnemonicamente no indivíduo 

um modus operandi de todas suas relações posteriores com o mundo. Essa inscrição 

mnemônica não é nem a representação da pulsão e nem a do objeto, trata-se da 

representação da relação entre esses dois, representação ideal.  

Para Lacan (1996), a memória primária do sujeito é um significante, uma 

inscrição que marca uma relação de presença e ausência do objeto desejado, da qual o 

sujeito guarda um modelo de conduta para alcançar futuras relações bem-sucedidas. Por 

causa disso, Lacan afirma que para o “real humano” o significante é “uma realidade 

originária”, aquela que funda o mundo, a maneira como o homem se relaciona com esse 

mundo e o próprio homem.    

No entanto, a memória não pode ser vista a partir da teoria Lacaniana, assim 

como na teoria Freudiana, como uma inscrição real e fidedigna de relações perceptivas 

entre o homem e o mundo a sua volta. Como já foi dito acima, o entalhe dessa relação 

primeira entre o homem e seu meio já é um desvio pelo significante, sendo este sempre 

uma acomodação entre princípio de prazer e princípio de realidade. O significante é 

sempre um deslocamento tanto da pulsão quanto da realidade. Nesse sentido, a memória 

deve ser entendida como um simulacro, ou seja, uma realidade alternativa à realidade 

objetiva e que se apresenta como substituta desta, não necessariamente como um 

mecanismo de alienação, mas pela impossibilidade de se recuperar a coisa perdida, o 

evento de fato. 

O sistema percepção-consciência é intercalado por intervalos de três tempos: o 

da constituição do sujeito, o de ligação e o das representações verbais. Nos primeiros 

movimentos da percepção estabelecem-se os primeiros traços da memória e o primeiro 

tempo da constituição do sujeito. Tempo originário governado pelos traços de 

percepção, fixados e intraduzíveis que delimitam uma relação fundamental entre sujeito, 

tempo e memória. Dessa feita, podemos perceber com Freud (1976) que o sujeito é 

possibilitado como um efeito do tempo e da memória, já que esta é a primeira apreensão 

do tempo. 

Esse tempo primordial, impresso por linhas que jamais se apagam, só pode ser 

traduzido incompletamente pelo segundo tempo, tempo de ligação, e o terceiro, das 

representações verbais. Entre o primeiro e o segundo tempo, há um impedimento ao 

sentido, obstáculo à tradução, impondo uma falha originária no tempo que percorrerá 

todo o funcionamento da memória traduzindo o que Lacan (1995) nomeia de 
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“debilidade” do sujeito para tratar a precoce incidência do “Outro em sua constituição”. 

Desse tempo, diríamos sincrônico, o sujeito só encontra traduções possíveis pela 

diacronia da historicidade de sua cadeia significante. É justamente na tentativa de 

representar aquilo que é essencialmente irrepresentável que surge o mito, narrativa por 

excelência do não narrável. 

A partir dessas considerações, pode-se compreender que os bens de consumo da 

sociedade capitalista se apresentam como mecanismos constituidores de identidades. 

São significantes que fundam um modelo de conduta em sociedade. O sujeito ao 

assumir isso alcança uma identidade legitimada socialmente. A identidade do sujeito é 

intraduzível na sua originalidade, o que funda sua dinamicidade, a característica própria 

do ser humano de estar sempre em reformulação, em deslizamento pela cadeia dos 

significantes. Os significantes, como signos demarcam essa relação entre uma 

materialidade, possibilitam uma infinidade de formulações de novos signos que 

estabelecem essa mesma relação. Sendo assim, a mercadoria na sociedade capitalista se 

constitui como um signo por excelência. O seu caráter material é o significante objeto e 

o seu caráter significativo são as grandes metáforas da ideologia capitalista. 

A “Lista da Forbes” apresenta uma função significante e um modelo de conduta 

propagandeado nesse significante. O que pode ser visto na sua manifestação 

denotativa/conotativa em que seu significado denotativo é o de acumulação como 

podemos ver claramente nas cifras astronômicas da lista: 

 

Industrial and Commercial Bank of China 

Global 2000 Rank: 1 

Country: China 

Industry: Banking 

Sales: $171.1 Billion 

Profit: $44.2 Billion 

Assets: $3.4 Trillion 

Market Value: $198 Billion 

 

China Construction Bank 

Global 2000 Rank: 2 

Country: China 

Industry: Banking 

Sales: $146.8B 

Profit: $36.4B 

Assets: $2.8T 

Market Value: $162.8B. 
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Esse significado denotativo é aquele que fundamenta o modelo de conduta, e, 

portanto, a identidade atrelada a esse signo. É a conduta de acumulador. Apenas um 

acumulador conseguirá aparecer na lista e alcançar o prestígio social.  

 Já o significado conotativo da lista é o do prestígio social. Esse significado se 

apresenta na lista como uma recompensa pela inscrição na identidade atrelada a esse 

significante. A lista como significante torna os seguintes valores indissociáveis: modelo 

de conduta, acumulação, identidade, acumulador, recompensa, e prestígio social. Ao 

assumir todos esses valores, o acumulador se torna um mecanismo de eterno retorno ao 

princípio básico de sustentação do sistema capitalista: o de fixar esse sujeito capitalista 

na relação de trocas entre objetos/mercadorias, cujo elemento estrutural é a diferença 

entre valor de uso e valor de troca. 

Ao assumir um lugar no campo da linguagem, o sujeito repete constantemente o 

recalque originário da passagem de objeto a sujeito. Em seu dizer, o sujeito esquece seu 

estado original de objeto, objeto do desejo do outro, e se institui como sujeito ao se 

colocar numa rede de significantes na qual a falta do significado “eu” se perde na rede 

infinita dos significantes em que a falta é substituída pela possível presença. Um 

significante, ao se colocar numa rede com inúmeros outros significantes, recalca o fato 

de ser faltoso de significado.  

Como postula Pommier (2004), os significantes no seu uso hodierno se 

estruturam sempre em frases em que são unidos entre si pelo verbo ser. Do mesmo 

modo afirma Foucault (1995) que o sentido só existe em forma de enunciados, 

sentenças ou frases que em determinados contextos expressam um sentido específico 

aos sujeitos envolvidos na sua produção. O sentido só existe na relação entre 

significantes, cuja informação ou afirmação fundamental é a existência do ser.  

Para Bakhtin (2003), o enunciado é um evento sempre único. A frase de um 

enunciado pode ser repetida, já o significado produzido por essa estrutura, no seu 

contexto específico de produção, é sempre irrepetível. Portanto, a invenção do eu é 

constantemente repetida a cada enunciado produzido, isso faz perceber que sempre há 

um sujeito novo. A cada vez que o sujeito fala, ele afirma a sua existência como sujeito, 

se reinventa e é reinventado pela linguagem.  

Essa operação de constante invenção do eu no discurso pode ser entendida 

conforme as elaborações de Pêcheux (1990) de que no discurso o sujeito caracteriza-se 
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por dois esquecimentos. No esquecimento número um, o sujeito tem a ilusão de que é o 

criador absoluto do seu discurso, a origem do sentido. No esquecimento número dois, o 

sujeito tem a ilusão de que tudo que ele diz tem apenas um significado e este será 

captado pelo seu interlocutor. Em termos psicanalíticos, o sujeito assume o seu lugar na 

linguagem, se utiliza dela, e refaz constantemente o recalque originário de que ele é uma 

construção da própria linguagem.  

As identidades dos sujeitos no interior do sistema capitalista são constituídas 

pelos significantes formados nessa indústria discursiva do capital. E esse sujeito 

capitalista é constantemente enredado nesse auto-engano dessas produções discursivas 

que promovem uma aparência de novidade, cuja intenção é criar para o consumidor a 

ideia de que esses modelos de conduta e essas identidades atreladas a esses significantes 

são novos.  

Como postula Pommier (2004); a função primaria da cadeia significante, e aqui 

podemos dizer também a rede interdiscursiva dos discursos panfletários do sistema 

capitalista e no nosso caso em específico as “top list”, é ser performativa e repetir 

constantemente o recalque originário operado pela linguagem no nascimento do sujeito 

de esconder que ele é produto de sua fala e permite sua performance como sujeito da 

mesma. Segundo Pommier (2004, p.119): 

 
Estou bem nesse instante falando, e meu ato de fala deve superar uma 

dificuldade para acontecer. Como ainda não se conhece a natureza dessa 

dificuldade, digamos que o ato passa -algo- pelo moedor (do significante). A 

performance, o ato do sujeito produz esse trituramento e dele resulta. O sujeito é 

a um só tempo o produto e o ator de sua fala”.  

 

Portanto, a lista como um produto de linguagem, participa desse processo de 

constituição dos sujeitos e dos objetos do discurso capitalista, sendo que sujeito e objeto 

não são algo tão facilmente distinguíveis como se poderia pensar. Diante disso, ao ser 

enredado nessa rede de significantes em que o foco é sempre lançado sobre o verbo ser, 

essa mesma rede opera o desvio da falta do ser. Só existe sentido na relação entre os 

significantes, e essa relação se refere sempre ao ser, não existe ser em essência, o ser só 

existe em relação. No entanto, o significante opera o desvio dessa falta e ao sermos 

enredados por esse sistema de significantes, substituímos a ausência do ser por uma 

possibilidade de preenchimento dessa falta na presença do ser diluída nessa rede de 

relações.  Nessa perspectiva, o ser seria apenas um ponto de encontro de várias linhas 
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dessa rede de relações, e o significante operaria o desvio que instaura cada ponto desses, 

o sujeito, como o ponto de referência de toda a rede.  

A partir dessa perspectiva da sustentação do sujeito e suas identidades nos 

signos que o constitui, pode-se vislumbrar nos objetos de consumo do capitalismo uma 

constituição fetichista que é a mesma da constituição do objeto sexual, conforme a 

perspectiva lacaniana. É por isso que o desejo pelo prestigio social é um desejo 

estruturante da vida do sujeito do capital, que gere sua vida a partir de práticas que lhe 

garantem a identidade/mesma daqueles elencados na lista. Esse desejo é constitutivo do 

“ser”, o mesmo desejo que define um sujeito como heterossexual ou homossexual, por 

exemplo, define esse sujeito como um acumulador no sistema capitalista. O signo 

“acumulador” que é apresentado na lista tem o mesmo efeito de atração do signo 

“Gisele Bündchen”, por exemplo.  

Assim num caso como no outro, ao mesmo tempo que o significante escamoteia 

a falta do ser, o significante é o próprio sustentador dessa falta e a faz estruturante do 

desejo como a mola propulsora do funcionamento de tudo que é o humano.  Segundo 

Lacan (1999), existe no ser humano “uma tendência para a satisfação alucinatória do 

desejo. Essa seria uma possibilidade virtual e como que constitutiva da posição do 

sujeito perante o mundo” (LACAN, seminário 5, p. 223).  

Diante disso, as configurações dos objetos de desejo do ser humano serão 

sempre fantásticas, alucinatórias. Os objetos de desejo do ser humano não são 

simplesmente reais, eles se apoiam nas partes limítrofes do corpo, tais como o seio, o 

falo e etc, mas esses objetos são objetos simbólicos, ou significantizados. E, portanto, 

esses objetos que possibilitam a satisfação do desejo são parcialmente reais, eles não 

podem ser achados de maneira completa no campo do real, mas existem numa realidade 

simbólica.  

Diante disso, o objeto sexual se constituirá como objeto metonímico, pois na sua 

própria constituição como objeto faltoso a sua função é a de redirecionar o sujeito para 

outros possíveis objetos. O objeto metonímico se apresenta como incompleto e instiga o 

sujeito a continuar procurando a satisfação dos seus desejos em outros objetos. A 

imortalidade ou inesgotabilidade do desejo se assenta sobre a constituição do objeto 

sexual como objeto da falta, da incompletude. Nessa perspectiva, o objeto sexual é um 

significante sem significado que propõe ao seu intérprete o preenchimento desse 

significado, e diante dessa impossibilidade de encontrar um significado totalmente 

encaixável nesse significante se operará uma constante releitura ou reinterpretação desse 
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signo. O objeto metonímico, ou objeto parcial, nos retira do campo do referente, o real, 

e nos coloca permanentemente no campo do significante, cujo desvio do real é operado 

por um exercício constante de interpretação de signos que nos remete sempre a outros 

signos e nunca a um real referencial. Portanto, na constituição simbólica dos objetos 

sexuais, o que quer dizer que os objetos sexuais não são corpos, ou partes do corpo, que 

se apresentam como objetos de desejo, mas sim significantes representativos desse 

desejo, o significante sustenta o desejo pela falta constitutiva dos seus objetos de 

satisfação e mantém o mecanismo do desejo constantemente instigado por uma busca 

constante de satisfação cujo combustível é a angustia dessa falta. O mesmo ocorre na 

constituição do objeto de desejo, prestígio social, a grandeza de sua atração se dá pela 

sua evanescência, cuja apresentação mais direta é o prazo de validade da lista, ela só 

vale um ano, pois todo ano há a publicação de uma nova lista, mesmo que seus 

integrantes sejam quase sempre os mesmos. 

Como na metáfora de Bauman (2007) sobre as identidades na pós-modernidade, 

os seres humanos andam sobre uma camada fina de gelo nessa pós-modernidade por 

terem perdido suas bases sólidas, o mesmo vale para a lógica da mercadoria nesse jogo 

de desejo-consumo. Uma vez que os objetos são realizadores dos desejos do ser humano 

no sistema capitalista, e os objetos são metonímicos, conforme postula Lacan, não têm 

valores intrínsecos, os desejos são atiçados pelas mercadorias desse sistema e as 

realizações desses desejos são sempre postergados a um novo objeto. Como no caso do 

desejo por prestígio social prometido pela lista da Forbes e sua evanescência 

constitutiva. 

É nesse sentido que Lypovestky (2007) fala em felicidade paradoxal da 

sociedade de consumo. Segundo o autor, existe uma rede infindável de objetos/desejo 

como mercadorias para esse mercado, o discurso capitalista fomenta uma ideologia da 

auto - realização, em que os sujeitos devem satisfazer - se com os seus objetos, e para 

isso constrói ao mesmo tempo uma rede também infindável de desejos a serem 

realizados. Diante disso, a situação no qual se encontra o consumidor é o da expectativa, 

a felicidade está sempre possível de ser encontrada, e as infindáveis opções de escolha 

provam isso. Mas ao mesmo tempo ela está inalcançável justamente por essa 

indefinição de onde ela se encontra, pois ela não está no objeto, mas na rede de relação 

dos objetos, como se vê a seguir:  
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Voltemos à televisão. Sabe-se que, desde o aparecimento do controle remoto, o zapping 

tornou-se uma prática tão regular quanto geral. Sem dúvida, os telespectadores zapeiam 

para evitar a publicidade, mas o fazem também para procurar "outra coisa': encontrar 

um programa que os cative mais. Como não reconhecer nesse fenômeno a expressão da 

insatisfação, da decepção, da irritabilidade de que o público é vítima? Se a mudança de 

canal é tão frequente, é porque um sentimento de tédio domina mais ou menos o 

espectador, é porque uma decepção, por certo sem grande profundidade e no entanto 

real, se aloja quase estruturalmente na relação com a telinha” (Lipovestky 2007, p. 168). 

 

Essa lógica da eterna expectativa em que se instaura o sujeito capitalista 

capturado pelos objetos também é do erótico, conforme a definição deste por Bataille 

(1977). O que diferencia a atividade sexual humana, que podemos chamar de erotismo, 

da dos animais, é a nossa consciência da morte. Por causa dessa consciência da morte, a 

nossa vida passa a ser um intervalo entre o nascimento e a morte, e a partir do momento 

que tomamos consciência disso a vida se torna uma espera angustiada, então 

subterfúgios são criados para que essa espera seja interessante. Por isso 

supervalorizamos os momentos de expectativa, vivemos a espera de maneira intensa 

para que a vida faça sentido. Essa espera supervalorizada e intensa é o erótico, pois o 

erotismo não está no ato sexual em si, mas na expectativa por ele, expectativa que já é 

prazerosa em si mesma. Nessa perspectiva, a própria vida é erótica, pois a vida passa 

como uma espécie de sala de espera para atravessar a porta. A morte é uma vida em que 

se vive na expectativa, e a vida erótica seria aquela em que se vive uma expectativa 

interessante, uma expectativa sedutora. Essa relação, portanto, do sujeito no capitalismo 

com os objetos que o cerca, inclusive os objetos de linguagem, como a lista da Forbes, é 

uma relação erótica, uma excitação prolongada a fim de recalcar o caráter efêmero do 

prazer esperado.  

Mas como já demonstrado mais acima, a relação do consumidor e seus objetos 

fetichizados é demarcado por esse caráter paradoxal, que também é a própria 

caracterização do erótico instaurado por essa relação intrínseca entre a vida e a morte. 

Isso se dá pelo próprio processo de fetichização da mercadoria ser constitutivamente 

simbólico, pois o simbólico, processo que se dá pela estruturação do imaginário, tem 

como motivação o seu sentimento de medo e angústia frente à morte. Para Durand 

(2002, p. 123), o processo de elaboração de um imaginário de uma dada cultura ou 

pessoa é “representar um perigo, simbolizar uma angústia e já, através do 

assenhoreamento pelo cogito, dominá-los”. Sendo assim, o imaginário do homem não é 

nada mais do que o processo de domesticação do medo da morte, ou do exorcismo das 

“faces do tempo”, conforme a terminologia durandiana. Segundo Durand (2002, p. 
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123), o imaginário é o campo onde a imaginação poderá vencer o tempo, pois enquanto 

por meio da imaginação se projeta os assustadores “monstros da morte”, ao mesmo 

tempo “afia em segredo as armas que abaterão o Dragão”. Ou em outras palavras, o 

medo é o medo do tempo que a imaginação, de acordo com a sua função de 

eufemização visa exorcizar. 

No entanto, essa conjugação entre medo e morte que vai ser sempre constante 

nesse acervo de imagens que é o nosso imaginário, também vai ser indubitavelmente 

tocado por um terceiro elemento que é a libido, ou como bem expressa Durand: “Cronos 

e Tanatos se conjugam com Eros” (Durand, 2002, p.194). Nesse processo de 

conjugação desses temas, Eros tingirá de desejo as faces do tempo, que por sua vez verá 

a possibilidade desse tempo tenebroso ser exorcizado, e as faces do tempo poderá 

ganhar um sorriso construído pelas forças da libido. 

No entanto, essa libido também pode ganhar traços macabros advindos da sua 

aproximação com a morte. E diante disso, a sexualidade pode ser temperada com 

“instintos de morte” como pode ser percebido em práticas sexuais como o sadismo e o 

masoquismo, onde a pessoa sente prazer por meio de uma morte “simbólica” do outro 

ou de si mesmo (Durand, 2002, p.194).  

Segundo Freud, no seu livro Além do Princípio do Prazer (1920), o instinto de 

morte seria uma espécie de libido, desejo, que cada ser vivo teria de voltar ao não – ser, 

ao não – matéria. Esse desejo faria parte de uma estrutura própria do corpo humano que 

seria regulado por dois sistemas opostos, o instinto de vida e o de morte. No processo 

interno de contínua multiplicação das células do nosso corpo, e que teria como uma 

extensão externa nossos desejos sexuais como instintos de preservação da espécie está o 

instinto de vida. E o instinto de morte, que da mesma maneira podemos ver através dos 

processos internos de morte continua das células do nosso corpo, pode ser observado 

em práticas individuais como o sadismo e o masoquismo, como também praticas 

culturais como o coliseu de Roma, a inquisição e suas execuções públicas, e coisas mais 

atuais como a pena de morte e os filmes de tortura, de zumbis assistidos por milhares de 

pessoas todos os dias. 

É justamente dessa lógica do paradoxo que a sociedade gerida pelo consumo se 

nutre e revitaliza sua dinâmica estruturante entre prazer e desprazer concomitantemente 

instigados, de forma que um e outro se reforçam e reproduzem o seu contrário e inimigo 

íntimo. Segundo Scitovsky (apud, Lipovetsky 2007), a lógica do consumo é sustentada 

pela exacerbação constante do prazer e do tédio. Sendo cada um responsável pela morte 
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de si mesmo e o nascimento de seu contrário, o que consequentemente é responsável 

pelo ciclo de eterno renascimento de ambos.  

Sendo assim;  

Scitovsky distingue o prazer, como "bem positivo", do conforto, como "bem negativo" 

resultante da eliminação do desconforto. Nessa perspectiva, a falta de conforto é 

apresentada como o que deve preceder o prazer: é preciso ter frio para apreciar o calor 

da lareira, é preciso sentir fome para saborear uma boa mesa. O homem é feito de tal 

maneira que lhe é impossível viver num conforto completo gozando, ao mesmo tempo, 

um máximo de prazer. Portanto, é inevitável o conflito entre prazer e conforto, exigindo 

o primeiro, para ser sentido, que o segundo não seja total. Daí o dilema em que se 

encontra o consumidor: ou o prazer em detrimento do conforto, ou um conforto perfeito, 

mas em detrimento do prazer. Naturalmente, as comodidades materiais da vida no 

princípio proporcionam deleite, mas bem depressa caem no domínio da rotina, aquilo de 

que desfrutamos regularmente torna-se cada vez um pouco menos atraente. Conforto e 

prazer, longe de confundir-se, excluem um ao outro (Lipovetsky 2007, p. 159) 

 

A sociedade capitalista se configura como a sociedade da felicidade paradoxal, 

como diz o autor citado acima. Ela se mantem pela lógica do gozo advindo do consumo 

de seus objetos/mercadorias, mas que, como já demonstramos, esse gozo é inextinguível 

porque também é insaciável. Essa insaciabilidade é constantemente fomentada pela 

criação de uma infinita variação de possibilidades de objetos gozantes, e depende do 

sistema capitalista consumista garantir a sua sobrevivência.  
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4 “VINDE, EDIFIQUEMOS PARA NÓS UMA CIDADE E UMA TORRE CUJO 

TOPE CHEGUE ATÉ AOS CÉUS”  

A suprema mistificação [é]  

a de nos considerarmos libertos do mito” 

Gilbert Durand 

 

Na perspectiva da Antropologia do Imaginário, a imagem é o plano de expressão 

primordial do ser humano, as outras formas de expressão são secundárias, num sentido 

cronológico. Como a linguagem, em qualquer uma de suas formas, é essencialmente um 

“vínculo afetivo-representativo que liga um locutor e um alocutário”, os planos de 

expressão secundários terão na imagem/símbolo a sua face psicológica, que manterá em 

qualquer linguagem essa sua essência afetiva-interacional (DURAND, 2002, p.31). 

Sendo assim, a nossa visão de mundo, sempre ordenada em forma de linguagem, é 

primeiramente mítica; depois, do ponto de vista da história, será traduzida em filosofia 

e, posteriormente, em ciência. Portanto, a linguagem em seus variados estilos e gêneros 

discursivos não escapa a esses resíduos arcaicos de um imaginário coletivo, narrativas 

fabulosas de um tempo fora do tempo, destacado do plano cronológico, tempo 

“potencial”, “que precede a existência” (PRIGOGINE, 1991, p.60), “aion, tempo 

indefinido do acontecimento” (DELEUZE E GUATTARI, 2002, p.48). Diante disso, 

esse referencial postula que todo discurso humano se constitui sobre uma base 

estruturante mítica revestindo se na superfície pelos novos modelos de gêneros 

discursivos e as novas demandas sociais nos quais os textos de inserem. 

A partir dessa perspectiva, faz parte do elemento mais profundo de um discurso 

uma estrutura lógica-linguística, cuja atuação se faz tanto nas regiões do consciente 

quanto nas do inconsciente, fazendo o elo afetivo-persuasivo entre autor e leitor do 

texto, que poderíamos nomear de mecanismo de retorno a ancestralidade da espécie 

humana. Esse mecanismo é um esquema semântico estrutural de uma resposta modelo a 

uma grande angústia da espécie humana. Esse esquema se forma como um padrão de 

estruturação de narrativas que responderão a essa angústia humana fundamental, 

atualizando os sentidos obtidos numa experiência primordial da espécie humana com 
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essa angústia as novas demandas suscitadas pelas novas intimações sócio – históricas – 

culturais.  

Esse esquema narrativo estrutural é nomeado por Durand (1985) como 

mitologema, o esqueleto estrutural dos mitos primordiais cuja perenidade pode ser 

observada em todas as produções humanas dos mais variados gêneros e nas mais 

variadas épocas, “um núcleo essencial do mito, que se repete nos mais diversos mitos e 

nas mais diversas culturas” (BOECHAT, 2008, p. 24). Conforme, por exemplo, essa 

análise de Silva (2014 p.80) que demonstrou a continuidade entre o mitologema 

estruturante do mito de Zeus e o mitologema estruturante do discurso científico da 

teoria da relatividade:  

 

   O mitologema seria, portanto, a estrutura profunda de todo texto que 

possibilita ao leitor aceitar tal discurso como originário e portador de uma verdade. Pois 

conforme Eliade (1992) demonstra, a espécie humana constitui suas crenças sempre a 

partir da relação desses discursos à atos fundadores cujo paradigma por excelência é a 

própria fundação do universo. Nesse sentido, toda verdade deve ser associada a um mito 
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de origem, pois a verdade só pode ser atestada se ela tiver suporte da única verdade 

realmente inquestionável, a de que nesse momento e nessas circunstâncias existimos, o 

cogito ergo sum de Descartes. Nesse sentido, é importante salientar, o mitologema 

como a estrutura perene dos mitos que consegue levar suas as mensagens primordiais 

aos novos discursos e textos produzidos pela espécie humana, não é apenas forma, mas 

também, a esteira de Jung, poderes e forças que orientam ou desorientam indivíduos, 

grupos sociais ou momentos históricos.  

Esses acontecimentos originários estabelecem os eventos do cotidiano humano 

sempre em relação a esses eventos primordiais. De forma que os acontecimentos 

fundadores deixam estruturas resíduos para serem preenchidas e atualizadas pelos novos 

acontecimentos. Assim, tal como na dialética acontecimento e representação de Deleuze 

(2003), trata-se de um acontecimento fundante e um acontecimento atualização. O 

primeiro conceito é um evento efetuação, passa a ser um “fundamento estranhamento 

dobrado”, que funda e determina o indeterminado, sendo possível estabelecer aí uma 

correlação com o momento da efetuação, ao mesmo tempo em que traz à tona o sem 

fundo, o a-fundamento, a contra-efetuação.  

Deleuze (2003) afirma que toda obra é um condensado de coexistências, uma 

simultaneidade de acontecimentos. O que torna possível tudo isso? O fato de que é 

próprio aos acontecimentos serem expressos ou exprimíveis, enunciados ou enunciáveis 

por meio de proposições pelo menos possíveis (idem, p. 13). Os indivíduos e os 

personagens são proposições analíticas infinitas, acontecimentos puros: “infinitas no 

que exprimem, mas finitas na sua expressão clara, na sua zona de expressão corporal” 

(idem, p. 123); ao contrário das pessoas, “proposições sintéticas finitas” na sua 

definição, mas indefinidas até a sua realização. São esses sentidos aqui expostos que 

dão o título ao famoso livro do autor: diferença e repetição. Todo discurso humano se 

dá nessa dialética em que o novo repete seus discursos fundadores, ao mesmo tempo 

que os desvia para cumprir suas novas demandas, o que por sua vez, permite a 

possibilidade da novidade.  

Diante disso, considerasse a existência de um mito de base Lista da Forbes como 

uma camada profunda de vinculação do texto com os leitores da mesma. O acervo 

simbólico das experiências significativas humanas cuja expressão é o mito. Esse mito é 

o elo que conjuga o texto e o leitor a uma mesma força motriz, os conteúdos do 

inconsciente coletivo que, ao serem retomados pelo texto, promove a atualização e a 

vivencia desses significados por esse novo público.  
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Nesse sentido, a “Lista da Forbes” se apresenta como uma hierofania conforme 

definição de Eliade (1992), ou seja, todo texto se apresenta em duas funções na sua 

relação com os seus leitores: a de revelar uma modalidade do sagrado, de modo a 

postular um modelo para a espécie humana se relacionar com os significados que a 

definem como coletividade; e direcionar os seus destinos, que seriam os universais da 

espécie humana. Essa base mítica revela uma historicidade do sagrado, se vincula ao 

momento histórico específico da produção do texto e o realiza como um evento 

marcado no tempo e no espaço (Eliade 1990). Em relação a lista da Forbes, pelo que já 

foi dito no decorrer do trabalho; pela relevância desse texto no contexto da sociedade 

ocidental capitalista e seu discurso midiatizado de promoção da mentalidade 

consumista, podemos dizer, apesar de não fazermos isso stricto sensu nessa pesquisa, a 

mitocrítica dessa lista abraça-se a uma mitanálise da sociedade capitalista. Pois como 

diz Durand (2012), a uma “força problemática” na lista da Forbes relacionada a sua 

“grandeza de recepção” que faz com que seu mito diretivo seja um mito significativo na 

sociedade capitalista como seu meio de produção.   

A “Lista da Forbes” revela-se como um ponto do momento histórico, o sagrado 

humano próprio da cultura ocidental capitalista. Como diz Foucault:  

 
O comentário conjura o acaso do discurso fazendo-lhe sua parte. Permite lhe dizer algo 

além do texto mesmo, mas com a condição de que o texto mesmo seja dito e de certo 

modo realizado. (...) O novo não está no que é dito, mas no acontecimento de sua volta 

(Foucault, 1996, p. 25-26). 

 

Portanto, o caráter duplo da “Lista da Forbes” será exposto nesse capítulo como 

movimento de repetição e diferença. A lista retoma discursos míticos fundantes da 

relação de rankeamento entre os sujeitos em sociedade e, ao mesmo tempo, os atualiza 

em novas configurações desse rankeamento na sociedade capitalista ocidental 

contemporânea. Pois como atesta Baudrillard (2017); a sociedade contemporânea parece 

viver sob a égide do signo esportivo da performance; em que o “esporte já não está no 

esporte – está nos negócios, no sexo, na política, no estilo geral da performance” em que 

em todas as dimensões da vida na sociedade capitalista é regida pela lógica da “auto-

superação infantil”. Mas que como vimos no decorrer desse trabalho, essa lógica da 

competição e do rankeamento é muito mais um signo econômico do que um signo 

esportivo. O que iremos procurar verificar daqui em diante serão as motivações e 

direcionamentos míticos dessa orientação competitiva ascensional da sociedade 

contemporânea.  
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4. 1 - A tese Weberiana 

 

Conforme Durand (1998) a ciência, assim como todos os discursos humanos, se 

constitui a partir de uma base mítica. Um dos grandes mitos que fez parte da 

constituição histórica da ciência como regime de verdade na modernidade foi o 

estabelecimento da Grécia o espaço mítico de origem de todo o saber humano. Isso se 

deu devido a relação opositora desse novo regime de verdade frente ao seu rival a ser 

destronado, a religião cristã, cujo espaço mítico de origem se encontrava na região do 

antigo oriente próximo.  

Essa mudança da origem dos saberes humanos da antiga mesopotâmia para a 

Grécia tinha como motivação ideológica a desvinculação a todo tipo de saber 

considerado místico, mágico, que era considerado por esse novo regime de verdade um 

conhecimento ilusório que alienava o ser humano a ilusões retrogradas e primitivas. 

Essa desvinculação no plano discursivo objetivava o que Durand denominou de 

“suprema mitificação”, que seria a construção da ideia de estarmos completamente 

libertos do mito (Durand,1998).    

Esse processo da suprema mitificação da ciência é elucidado pelo filosofo da 

ciência Bruno Latour (1994). Segundo esse autor, na edificação do grande monumento 

da ciência ocorreu uma tripartição crítica do campo científico.  Em sua análise sobre a 

modernidade, uma das principais características desse período é a separação e o não 

diálogo entre os vários campos dos saberes. Para ele, a modernidade é o período 

histórico em que a ciência se estabelece como a principal instituição estabilizadora das 

verdades. E nesse processo ela se modela a partir dessa tripartição crítica quanto a seus 

objetos, de forma que os vários ramos da ciência se dividem em ciências da natureza, 

ciências da sociedade e ciências do discurso. Nesse ínterim, o modus operandi da 

ciência será o da autonomia entre cada um desses departamentos, sem que haja 

intercâmbio entre essas três repartições. Assim sendo, a ciência não será capaz de 

formular objetos que sejam “ao mesmo tempo reais como a natureza, narradas como o 

discurso, coletivas como a sociedade” (LATOUR, 1994, p. 12). Para Latour, as nossas 

ciências, em suas variadas disciplinas, construíram para si certas reputações 

monumentalizadas, sustentadas pelas suas respectivas epistemologias, metodologias e 

objetos, nas quais o monumento só é capaz de se manter enquanto as repartições 

continuarem separadas (LATOUR, 1994, p. 11). 
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A consequência lógica desse modus operandi da ciência será que ela construirá 

para si objetos ideais, ou seja, que não existem no mundo real, mas apenas dentro do 

recorte do cientista. No mundo real os objetos são híbridos, eles são ao mesmo tempo 

naturais, discursivos e sociais. A consequência dessa maneira de pensar mais 

relacionada ao nosso objeto, consequência ao qual o próprio Durand não se deixa 

escapar, é associar a “Lista da Forbes” a um mito ascensional da mitologia grega, já que 

a partir do estabelecimento da ciência como regime de verdade a Grécia seria o berço 

cultural filosófico de todo o saber humano ocidental moderno.  

O próprio Durand (1998), apesar de toda a grandiloquência de sua teoria,  cai 

nessa armadilha. Em uma de suas análises sobre sociedade europeia de sua época, ele 

postula que esse grupo social estaria vivendo sob o mito de prometeu e todas as suas 

derivações. Do mesmo modo acontece com outras análises em que sempre se postula 

um mito grego como o mito diretivo daquela obra ou daquela cultura.  

Para Durand (1998), o pensamento racional não é a base da episteme humana e 

sim o pensamento mitológico, tese semelhante é também defendida por Cassirer (2004) 

ao dizer que a denominação mais correta ao ser humano deveria ser homo simbolicus e 

não homo sapiens. Isso posto, as análises que priorizam os mitos gregos perpetuam a 

ideia da Grécia como o berço cultural da civilização ocidental. Essa postura precisa ser 

modificada para levar em consideração a diversidade cultural presente no mundo.  

Ainda assim, para todas as culturas, o mito é a base do pensamento humano. 

Durand defende que o mito se desenvolve em perenidades e derivações. Existe uma 

estrutura mais profunda e ancestral do pensamento humano, presente nos mitos, que se 

perpetuaria nos discursos humanos mais contemporâneos, tais como os discursos 

políticos, publicitários, científicos, midiáticos e etc. Essas são as perenidades. No 

entanto, o mito pode apresentar novas roupagens, dialogar com outros mitos. A esse 

processo, Durand (1998) denominou por derivações.   

As perenidades estão presentes em todos os mitos dos povos mais “primitivos”, 

mitos muito mais antigos e ancestrais do que os mitos gregos, e, portanto, o correto é 

que deveríamos buscar os mitos diretivos de nossa cultura ocidental em fósseis bem 

mais velhos do que os da cultura grega, que cronologicamente já são também 

derivações. O mais correto é admitirmos que não sabemos qual a origem dessas 

estruturas que modelam os nossos discursos.  

Esse mito da Grécia como berço cultural da civilização científica relegou para o 

campo semântico do folclórico todo o tipo de conhecimento que não advinha dessa 
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matriz epistemológica referendada pela história da estabilização da ciência como regime 

de verdade. Essa lógica foi e ainda é fortemente aplicada a todo o pensamento negro. 

Segundo Oliveira (2003), as culturas africanas e afro-brasileiras foram apagadas do 

campo das possibilidades e potencialidades de um conhecimento útil ao serem relegadas 

ao campo do folclore. Esse processo de folclorizar a cultura negra é reduzir toda uma 

cultura a um acervo de representações estereotipadas. Privando ao sujeito negro a 

possibilidade de produzir os seus próprios significados sem serem mediados por toda 

uma epistemologia branco-europeia cuja origem se encontra na Grécia. Dessa forma, a 

epistemologia, fonte da produção de significados, é fundamental para a afirmação ou 

negação de um povo e sua tradição, de uma cultura e sua dignidade. 

Portanto, esse processo histórico de estabelecimento de uma única matriz 

epistemológica para os saberes humanos socialmente válidos, produziu também a 

exclusão de todos os paradigmas de saberes cuja raiz epistemológica não consiga de 

alguma forma remontar a Grécia. Conforme Oliveira (2003) argumenta, apesar de todo 

o processo de desconstrução dos absolutismos e a crítica empenhada na denominada 

pós-modernidade a certeza da ciência e a verdade da filosofia, o campo da 

epistemologia continuou intacto, e o mito da cultura grega como a única fonte de um 

saber crível permanece em nossos dias.   

Esse mito da universalidade do conhecimento humano “verdadeiro”, por meio 

de sua única origem na Grécia, tem sido questionada pelos pesquisadores da 

afroperspectividade, ou filosofia da ancestralidade, que argumentam que o Egito, por 

exemplo, uma civilização bem mais antiga do que a grega, já havia produzido saberes 

tão complexos quanto os da filosofia grega, e que a não inclusão desses saberes ao 

acervo do que ficou denominado de filosofia, é apenas fruto desse projeto de mitificação 

da Grécia como a origem da filosofia e raiz epistemológica da nossa ciência moderna, 

cujo pai mais antigo seria Aristóteles.  

A inclusão do Egito nesse patamar de conhecimento “aceitável”, e não apenas 

“exótico”, inclui todo o pensamento negro, haja vista que o Egito pertence ao continente 

africano. O que contraria a afirmação de Hegel sobre o monumento chamado filosofia. 

Pois como disse Hegel em a filosofia da história;   

 

A África não é parte histórica do mundo. Não tem movimentos, progressos a 

mostrar, movimentos históricos próprios dela. Quer isso dizer que a sua parte 

setentrional pertence ao mundo europeu ou asiático. Aquilo que entendemos 

precisamente pela África é o espírito a-histórico, o espírito não desenvolvido, 
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ainda envolto em condições de natural e que deve ser aqui apresentado apenas 

como no limiar da história do mundo (HEGEL apud KI-ZERBO, 1980, p. 57). 

 

Da mesma forma, Kant também afirmou que a América era um continente sem 

cultura e não capaz de produzir qualquer conhecimento digno de crédito (Kant, 1982).  

Quanto ao nosso objeto mais amplo, o discurso capitalista, e seu mantenedor 

espacial e econômico, a América (EUA), a sua valoração teve de passar por um 

processo de europeização a partir do qual tudo que se produzia em termos de 

epistemologia pudesse ser crível. Isso se deu em termos da constituição da ideologia 

capitalista por meio dessa vinculação ao discurso religioso calvinista, conforme a tese 

de Weber (2004), e uma vinculação política e militar dos EUA com a Inglaterra. Além 

disso, os EUA como a nação propaganda do capitalismo se valeu da maior mídia 

publicitária de todos os tempos, o cinema.  

Não desconsideramos aqui as críticas dos teólogos, principalmente os chamados 

calvinistas reformados, quanto a hermenêutica de Weber (2004) sobre a obra de 

Calvino, ou mais precisamente a crítica de que o que Weber aponta como origem do 

capitalismo não seja realmente o calvinismo propriamente dito e sim o puritanismo, um 

movimento religioso da igreja reformada inglesa que tem uma leitura própria dos textos 

de Calvino, e cuja supremacia se deu pelo poderio econômico da Inglaterra num 

primeiro momento e dos Estados Unidos em uma segunda etapa, o principal 

representante no mundo tanto do capitalismo quanto do puritanismo (Bieler 1990).  

No entanto, por mais que essas críticas provavelmente estejam corretas, elas são 

pouco relevantes aos propósitos desse trabalho. O que é realmente importante nessa 

análise de Weber é a relação do calvinismo com o capitalismo. Dentro de contexto, os 

conceitos de Calvino valem mais pelas interpretações de seus leitores. Para a Análise do 

discurso francesa (Pecheux 1990, 1995),  as repercussões de uma teoria ou ideologia 

conseguem superar os seus textos originais. A Análise do Discurso trabalha com os 

efeitos de sentido de um discurso e não com o sentido hermenêutico de uma superfície 

textual. 

 Weber (2004) aponta a concepção de paraíso como o ponto crucial da 

atualização do sistema religioso calvinista em um sistêmica econômico.  Os calvinistas 

articularam o conceito de um paraíso desencantado, um paraíso provisório ainda que 

real. Nesse lugar a vida do homem é abençoada por deus por causa do seu trabalho 

digno com muitas riquezas aqui na terra. O paraíso dos protestantes de linha calvinista 
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era terreno, ou pelo menos, enquanto aqui eles estão, procurariam construir o seu 

paraíso por meio do trabalho como uma espécie de “vocação” divina:  

 

E olhando para trás o flanco leste veem  

Do Éden, seu prístino lar, quão feliz 

(...) 

Lagrimas brotam e rolam naturais 

No entanto enxugadas depressa – pra que 

Se o mundo inteirinho se entrega a seus pés  

 

Pouco antes o Arcanjo Miguel dissera a Adão: 

                          

                ... Trabalha, faz   

(Weber, 2004, p.79). 

 

Para essa visão, as riquezas são um sinal da benção de deus. Os calvinistas 

sentem-se de consciência livre para acumular riquezas, para emprestar a juros e etc. 

Essas atividades são essenciais para o desenvolvimento da ideologia capitalista. Assim, 

esse novo sistema econômico transformou o paraíso em uma mercadoria a venda e em 

uma metáfora comprada metonimicamente em cada mercadoria desse sistema.  

A transformação da metáfora do paraíso em um signo metonímico diluído em 

cada mercadoria do capitalismo, se dá justamente pela elaboração de narrativas que 

divulgam e perpetuam esse conceito de paraíso desencantado. Na Lista da Forbes, como 

afirma Walter Benjamin (2011), pode ser entendida como uma narrativa ascensional do 

super-homem de Nietzsche, o homem histórico que chegou ao céu sem a conversão, 

riscou o céu com os seus feitos acumuladores e alcançou o céu cristão por honra ao 

mérito.  

Sendo assim, o espírito do capitalismo se tornou uma ideologia do cotidiano. 

Trata-se de um modus vivendi, que tem seu leitmotiv em uma tradição religiosa cujas 

raízes são mais antigas do que a matriz epistemológica grega. Essas raízes 

epistemológicas remetem à bíblia hebraica e todas as fontes simbólicas desse acervo 

religioso que retrocedem aos mitos semíticos, babilônicos, egípcios, fenícios dentre 

outros.  

A visão religiosa tradicional sobre a origem da bíblia hebraica, ou Torá 

conforme os judeus, é de que ela foi composta por Moisés entre os anos de 1446 a.C. e 

1406 a.C. Essa visão ainda é a mais aceita por cristãos e judeus conservadores, e 

conforme demonstrou os manuscritos do mar morto, também era a dos religiosos do 

primeiro e segundo século antes de cristo. No entanto, os estudiosos modernos 
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argumentam que toda a Torá foi composta em meados do primeiro milênio antes de 

Cristo, para ser uma "prequela" para os livros proféticos (Josué, Juízes, Samuel e Reis). 

Essa versão dos críticos é a denominada Hipótese Documentária que sustenta a 

composição da Torá por entrelaçamento de quatro narrativas originais, que 

originalmente eram separadas e completas em si, cada uma lidando com o mesmo 

assunto. Isso explicaria muitas das características intrigantes dos cinco livros, sendo elas 

o aparecimento de vários nomes para Deus e incidentes duplicados, tais como as 

narrativas de duas criações da humanidade. A grosso modo, o que a Hipótese 

Documentária afirma é de que existiam então quatro documentos independentes, 

conhecidos como fonte javista J, fonte eloísta E, fonte sacerdotal P e a fonte 

deuteronomista D, e que foram compostos entre 900 a.C. e 550 a.C., e sendo redigidos 

(ou agrupados) em 450 a.C., possivelmente por Esdras (Kidner 2001). 

O texto bíblico, nos seus outros livros, mantém em unanimidade a atribuição do 

pentateuco, os cincos primeiros livros da bíblia hebraica, a Moisés. Porém, seja qual for 

a hipótese correta a respeito da autoria do livro de Genesis, para nosso objetivo nesse 

trabalho o relevante é sua origem e suas fontes, independentes de sua composição final, 

serem com certeza remontadas ao segundo milênio antes de cristo. Como pode ser 

atestado por suas semelhanças em termos de estilo de linguagem e tipicidade de gênero 

textual com outros textos semíticos e babilônicos, como por exemplo; a epopeia de 

Gilgamesh, um texto sumério preservado em tabuletas e datada de aproximadamente 

entre 2800-2500 AC.  Ou seja, as origens do texto bíblico de Genesis, e 

consequentemente, o mito da torre de babel que será nossa vinculação mítica desse 

discurso religioso com o discurso especifico da lista da Forbes, é bem mais antiga do 

que qualquer origem que se possa atribuir aos mitos gregos (Kidner 2001).  

E em relação a isso, aqui nesse trabalho também não se tem relevância alguma 

estender a discussão sobre a validade da tese Weberiana da vinculação do capitalismo 

ao protestantismo, ou como Weber irá especificar mais, ao calvinismo. Consideramos 

essa tese já bastante comprovada, e de certa forma, sua comprovação tem sido refeita 

por novas gerações de filosóficos e sociólogos que tem se debruçado sobre o 

capitalismo. Isso tem ocorrido com filósofos-sociólogos de linhas, inclusive, 

divergentes de Weber, como no caso de Agamben, um marxista, haja vista que o 

marxismo é criticado por Weber, o termo que ele usa no   a ética protestante e o espirito 

do capitalismo para os marxistas é “os defensores da superestrutura”. E Agamben 

justamente revisita essa relação entre capitalismo e uma vertente do cristianismo ao 
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apontar o conceito de mercado como uma atualização secularizada do conceito de 

providencia divina em seu livro O reino e a gloria: uma genealogia teológica da 

economia e do governo.  

O mesmo também é feito por Foucault (2008) em seu livro O nascimento da 

biopolítica em que ele formula o seu conceito de biopolítica como uma estratégia de 

governo própria do capitalismo e remete sua origem exemplar a pastoral protestante. Ou 

seja, temos o retorno da tese weberiana retornando em duas gerações de filósofos – 

sociólogos posteriores a Weber, primeiro com Foucault e depois com Agamben. 

Portanto, no campo da filosofia e da sociologia é praticamente unanime a vinculação 

entre capitalismo e cristianismo postulada primeiramente por Max Weber.   

A partir da relação entre o discurso cristão e o discurso capitalista é possível 

analisar a estrutura mítica proveniente do discurso cristão que serve de base semântica – 

estrutural da Lista da Forbes. Para Durand (1998), todo discurso humano bebe de suas 

fontes míticas fundantes, lança mão da estrutura persuasiva dos seus mitos de origens 

para a constituição mais elementar dos seus novos discursos. Assim, os discursos 

jornalísticos, publicitários, políticos, jurídicos, artísticos e os científicos são constituídos 

estruturalmente por um mito que lhes serve de base persuasiva do elo afetivo entre o 

destinador e o seu destinatário.  

Para tanto, faz-se necessário partir dos mitemas, que são unidades mínimas 

significativas de um mito, presentes na Lista da Forbes. Uma análise comparativa com 

os mitos da matriz ideológica do capitalismo observa a predominância do mito hebraico 

– mesopotâmico. Resta saber quais mitemas estão atualizados na lista, a fim de 

demonstrar como há uma atualização desse mito para as demandas sócio-históricas-

culturas típicas da contemporaneidade. Além do mito da ideologia capitalista, a Lista da 

Forbes apresenta traços míticos da torre de Babel, uma narrativa ascensional.  

Uma das mensagens simbólicas redundantemente marcadas pela lista é a 

simbologia da escalada. A lista é uma representação textual – semiótica desse símbolo. 

Pela semiótica visual do texto, a lista traz a ideia de empilhamento, uma vez que pelo 

enunciado repetitivamente marcado na lista do valor de mercado, vemos um 

amontoamento de cifras de capital uns sobre os outros. Em outras palavras, é como se a 

lista fosse uma representação gráfica de uma grande pilha de dinheiro, como aquelas 

pilhas de dinheiro do cofre do tio patinhas, personagem de desenho animado da Disney.  

Pela própria formatação da lista em retângulos sobre retângulos, cada uma 

dessas formas é ocupada pelas empresas integrantes da lista, assim como cada uma das 
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suas respectivas cifras, o que remete a uma grande construção de tijolos, um grande 

monumento, como o exemplo das pirâmides.  Essa ideia dos retângulos/tijolos traz o 

conceito simbólico pela lista do capitalismo como uma grande construção coletiva em 

que cada um deve contribuir com os seus tijolos.  Os tijolos não são de barro e sim de 

muito dinheiro, ou capital financeiro.  

Os retângulos da lista se comportam como signos, pois são os próprios 

retângulos significantes que remetem a um determinado significado por meio de uma 

relação abstrata com o referente tijolo. O signo retângulo, no entanto, não é uma 

imagem acústica como disse Saussure, mas sim uma imagem visual que assim como o 

som do signo verbal reverbera em uma imagem mental. A própria imagem retangular na 

folha de papel ou na tela do computador suscita essa imagem do tijolo e constroem esse 

significado de amontoamento.  

A imagem mental do tijolo é fruto da retomada da rede interdiscursiva, pois os 

tijolos, desde os Egípcios na construção de suas pirâmides, servem como material de 

empilhamento propícios a construções megalomaníacas.  

Sendo assim, no retângulo como um signo vazio, ausência, é preenchido pelo 

referente tijolo, presença, realizando o significado de empilhamento. Assim nasce uma 

metáfora que se repete ao infinito, trazendo as ideias de acúmulo, riqueza, luxo, 

orgulho, conhecimento e etc.  

Morin (1989) defende o poder da imagem efetivasse pela representação do 

imaginário do real e o real do imaginário. Na dualidade da imagem se marca a ausência 

de uma presença e ao mesmo tempo a presença de uma ausência. A imagem é 

“fotogênica”, ou seja, a imagem tem a capacidade de melhorar o real, a imagem do real 

é melhor do que o próprio real, melhor no sentido de agregar mais valores, a imagem do 

real é o real com profundidade. É próprio da imagem “fazer despertar para o pitoresco 

as coisas que não são pitorescas” (Morin 1989, p. 33). 

Sendo assim, o signo/enunciado retângulo na Lista da Forbes demarca esse 

imaginário do real, pois na sua qualidade de signo vazio marca essa ausência de real do 

acúmulo de capital, pois o capital em si é uma construção totalmente simbólica.  Mas ao 

mesmo tempo esse signo nessa relação triádica, 

significante=retângulo/referente=tijolo/significado=acúmulo, agrega valores 

imaginários/simbólicos a esse real, supervalorizando o real do mundo do capital.  

Essa supervalorização do mundo do capital se dá pelo estabelecimento de altares 

simbólicos aos grandes detentores de capital, cuja lista é um pequeno exemplo. A lista é 
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uma representação simbólica de um caminho aos céus. Toda subida ou escalada não 

existe por si mesma, ela almeja chegar a algum lugar, mesmo que esse lugar seja 

simbólico. E esse lugar simbólico é o paraíso, no caso da lista; o paraíso profano do 

mundo do capital, tão bem representado no seguinte jargão popular: “dinheiro não 

compra felicidade, manda buscar”.  

Estar na lista é o caminho para o paraíso. Como podemos observar na rede 

interdiscursiva das mais variadas listas, o topo das “top list” é metonímico conforme a 

definição de Lacan, ou seja, ele sempre se desloca de um signo a outro. Então, estar no 

topo dessa lista não significa estar no topo de todas as listas. Assim  o sujeito capitalista 

é um sujeito sempre em falta, há sempre um novo topo para almejar, uma nova escalada 

para empenhar-se, e, dessa forma, o paraíso apesar de ser desse mundo, continua além.   

Dessa forma, a lista aqui analisada se apoia estruturalmente no mito da torre de 

babel, pois se apresenta como uma torre, com cada um dos seus integrantes visualmente 

representando degraus, em que todos têm um objetivo em comum que é chegar ao topo. 

Essa mesma estrutura narrativa ascensional está presente no mito da torre de babel, em 

todos esses elementos conforme podemos ver no texto bíblico: “Vinde, edifiquemos 

para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até aos céus” (Genesis 11. 4, bíblia 

RA). Podemos ver nesse pequeno trecho do texto bíblico sobre a torre de babel esse 

movimentar constante, as palavras desse trecho assim como a frase final funcionam 

como um particípio constante; o vinde é um chamado infinito, o “vinde” está sempre lá 

convocando ao trabalho, um trabalho que é ininterrupto. Da mesma forma, o 

“edifiquemos” caracteriza que tipo de trabalho é esse e ao mesmo tempo reforça esse 

caráter emergencial e constante do trabalho. E por fim; “uma torre cujo topo chegue até 

os céus”; além de demarcar esse caráter ascensional do trabalho demarca 

definitivamente que sua conclusão está em um horizonte inalcançável. Diante disso, 

analisemos agora o mito da torre de babel e vejamos quais seus mitemas e o seu 

mitologema. 

 

 

4.2 – Análise do mito da torre de babel 

 

O mito da torre de babel é um mito cosmogônico que conta a origem da 

diversidade das línguas. Essa relação com a linguagem também está presente na lista 

como uma língua própria de propaganda da mensagem capitalista. Conforme Chomsky 
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(2003), o estado democrático se utiliza da propaganda como sua principal estratégia de 

manter o controle sobre seus cidadãos. A constante divulgação de listas, repetindo 

redundantemente a mensagem da competitividade capitalista e a ideia do acúmulo de 

capital como na lista analisada, utiliza a linguagem da propaganda, uma linguagem 

ideologicamente direcionada a divulgar e perpetuar o sistema capitalista. 

O mito de babel também se configura no co-texto em que ele é produzido, o 

livro de Genesis na bíblia, como uma resposta humana a expulsão do homem do paraíso 

por parte de deus. A torre de babel seria a tentativa humana de retomar seu lugar no 

paraíso, ou metaforicamente nos “céus”, conforme o texto bíblico citado. E os “céus” é 

representado na sua imagem “desencantada”, conforme expressão de Max weber 

(2004), pelo símbolo do topo, muito bem repetido pelas “top list”.  

O contexto textual no qual o mito de babel se encontra é o livro de Gênesis em 

sua primeira subdivisão temática correspondente aos contos das origens do cosmos, 

sendo que o cosmos nesse texto é o planeta, não há nenhuma menção ao universo como 

um todo. Mesmo que algumas linhas interpretativas possam dizer que o versículo 

inicial, “no princípio criou deus os céus e a terra”, “céus” se refira ao universo, o 

decorrer da narrativa é totalmente terrena. Essa parte do livro de Gênesis é do capitulo 1 

ao capitulo 11, sendo a narrativa da torre de babel o fechamento dessa parte, tratando do 

tema da origem da diversidade linguística.  

Esse co-texto começa com a narrativa da criação do mundo, e no capitulo 2 

versiculo 8 vem o seguinte trecho; “E plantou o SENHOR Deus um jardim no Éden, na 

direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado” (Bíblia, RA). Esse trecho é 

relevante para a nossa análise por ser fundamental para a teologia do paraíso perdido, 

que é uma das ideologias de fundo do capitalismo conforme interpretação de Max 

Weber.  

A forma hebraica Éden significa deleite assim como planície ou estepe, da sua 

origem suméria edin (na). E o texto também fala da localização do jardim no qual os 

seres humanos moravam como sendo ao oriente do Éden (Kidner, 2001). Portanto, a 

ideia do texto é que toda a criação de deus seria o Éden, ou seja, um lugar de deleite, e o 

jardim plantado por deus estaria na parte oriental dessa criação que hoje chamaríamos 

de planeta terra pelos nossos conhecimentos científicos.  

Dessa forma, a teologia bíblica postula um modelo de lugar propício a todas as 

necessidades humanas, que seria, portanto, o paraíso, e esse modelo é o jardim que deus 

plantou. Mas esse jardim não estava em toda a criação de deus, mas apenas na parte 
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oriental desta. Deus nomeia a criação como um lugar de deleite. A partir daqui surge a 

teologia do mandato cultural, a qual define que o homem deveria moldar todo o restante 

da criação para que ela expressasse o desejo divino de torna-la como lugar de deleite, 

para refletir a imagem de deus. Em Paraíso Perdido, por exemplo, o arcanjo Miguel 

prediz o tempo em que Cristo “premiará a multidão dos justos, recebendo-os na dita 

sempiterna ou no Céu ou na Terra, que em tais tempos a Terra tem de ser um Paraíso 

mais delicioso do que é este do Éden, com mais ditosos dias realçados”, (Milton, 1956). 

Essa teologia do mandato cultural é derivada do seguinte texto bíblico; “Criou 

Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem e mulher os 

criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e 

sujeitai-a; dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal 

que rasteja pela terra” (Genesis 1. 27-28, bíblia RA), em que os exegetas interpretam 

que a ideia dessa passagem é que o homem ao ser criado a imagem e semelhança de 

deus, ao se espalhar pela terra e dominar sobre ela espalharia essa imagem de deus sobre 

toda a criação. E isso se daria na prática com a extensão do jardim, ou seja, o homem 

deveria cultivar o jardim, o modelo que deus havia deixado, por toda a terra, de forma 

que o Éden se tornaria de fato lugar de deleite em toda a sua extensão e não apenas na 

sua parte oriental.  Há de certa forma um vislumbre disso no capitulo 4 de Gênesis em 

que é narrado a origem da pecuária, da agricultura, das ferramentas para essas empresas 

e das artes entre os descendentes de Caim (Bieler 1991).   

Portanto, é essa perspectiva que dá suporte ao seguinte trecho já citado 

anteriormente do paraíso perdido de Milton:  

 

E olhando para trás o flanco leste veem  

Do Éden, seu prístino lar, quão feliz 

(...) 

Lagrimas brotam e rolam naturais 

No entanto enxugadas depressa – pra que 

Se o mundo inteirinho se entrega a seus pés  

Pouco antes o Arcanjo Miguel dissera a Adão: 

                                  ... Trabalha, faz   

                                    (apud, Weber, 2004, p.79). 

 

Portanto, o conceito do trabalho como uma vocação divina, que Weber analisa 

em Lutero e argumenta que nesse autor ele é insuficiente para sustentar o conceito de 

trabalho no capitalismo, surge nesse co-texto do mito de babel como a tentativa de 
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restaurar o paraíso. No capitulo 3 de Gênesis, o homem é expulso do jardim, o modelo 

de deus do paraíso, então o homem se lança ao mundo com a missão de por meio de seu 

trabalho restaurar o paraíso, que desde o princípio sempre foi terreno.  

Nesse ínterim, surge a narrativa da torre de babel como um exemplo dessa 

empreitada, o mito da torre de babel é uma narrativa primordial do homem cumprindo a 

sua vocação divina de restaurar o paraíso. Também retrata a determinação divina de que 

esse trabalho seria sempre na incompletude, por isso que o ser humano, por um decreto 

divino, viveria sempre em falta com as suas próprias vocações.   Ou seja, no nosso 

entendimento, a ideologia capitalista é quase uma paráfrase desse mito primordial, com 

obviamente as suas especificidades envolvendo principalmente a cultura mais tecnicista 

de nossa época. 

A ideia demonstrada anteriormente de que a lista é um símbolo obsceno do 

acumulo de capital como representação gráfica do próprio acumulo também pode ser 

vislumbrado no mito da torre de babel. A torre como o acumulo de tijolos que alcance 

os céus conforme relata o texto bíblico; “E disseram uns aos outros: Vinde, façamos 

tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra, e o betume, de 

argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope 

chegue até aos céus e tornemos célebre o nosso nome” (Genesis 11, 3-4. Bíblia, RA). 

Portanto, nesse mito, o homem por meio de um acumulo metafórico do serviço de suas 

mãos, almeja alcançar os céus, ou retornar ao paraíso outrora perdido. É interessante 

lembrar, que Walter Benjamin utiliza-se da mesma ideia ao falar do homem do 

capitalismo o comparando ao conceito de super-homem em Nietsche, dizendo que o 

homem do capital é aquele que “risca o céu”.  

O próprio nome da cidade na qual tentou se construir a torre remete a essa ideia, 

no texto bíblico diz que o povo dessa empreitada chama o lugar de “portal de deus” ou 

“porta dos céus”, no original babili, nome mais primitivo da cidade de babilônia. E o 

texto faz uma brincadeira irônica com esse nome por meio de um trocadilho em que 

babili se torna babel, que significa confusão (Kidner, 2001).  

Essa obsessão babilônica por subir até os céus pode ser vista na história desse 

povo pelo monumento dos quais eles são famosos, os jardins suspensos da babilônia, 

construídos por volta do século VI antes de cristo, onde segundo as lendas em volta 

desse monumento foi construído pelo rei Nabucodonosor (604 – 562 AC) a sua esposa 

Amítis (Ash, 2001). Por mais que alguns desavisados possam pensar que o mito da torre 

de babel possa ser um mito a respeito desse episódio, os textos judaicos mais antigos 
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que aparecem esse conto da torre de babel são bem mais antigos do que os textos onde 

se mencionam o rei Nabucodonosor. Portanto, é certo que as vocações ascensionais dos 

babilônicos sejam bem anteriores do que a construção dos jardins suspensos.  Segundo 

os estudiosos, é provável que corresponda ao gigantesco zigurate a Marduk 

(Etemenanki), um antigo zigurate que foi abandonado caindo em ruínas devido a abalos 

sísmicos e relâmpagos. Este zigurate gigantesco e a sua ruina são vistos por muitos 

acadêmicos como sendo a inspiração da história da Torre de Babel, dando um suporte 

arqueológico para a história bíblica. Há, no entanto, alguns relatos extra-bíblicos que 

também parecem corroborar essa hipótese. O famoso rei Nabucodonosor inscreveu nas 

ruínas do seu zigurate por volta de 570 AC:  

 

Um antigo rei construiu o Templo das Sete Luzes da Terra, mas 

ele não completou a sua cabeça. Desde um tempo remoto, as 

pessoas tinham-no abandonado, sem a ordem a expressar as suas 

palavras. Desde aquele tempo terremotos e relâmpagos tinham 

dispersado o seu barro secado pelo sol; os tijolos da cobertura 

tinham-se rachado, e a terra do interior tinha sido dispersada em 

montes. Merodach, o grande senhor, excitou a minha mente para 

reparar este edifício. Eu não mudei o local, nem retirei eu a 

pedra da fundação? Como tinha sido feito em tempos anteriores. 

Por nisso eu fundei-a, eu fi-la; como tinha sido em dias antigos, 

assim eu exaltei o topo” The Schøyen Collection, (MS 2063) 

em; http://www.schoyencollection.com/about-schoyen-

collection 

 

Portanto, as vocações ascensionais dos babilônicos é bastante antiga, assim 

como é uma pulsão que insiste em retornar, haja vista que o rei Nabucodonozor retoma 

a construção do zigurate empreendida por seu antecessor. Um pouco mais recente na 

história do povo babilônico, Sadam Hussein começou um processo de restauração das 

antigas ruinas babilônicas com o fim de vincular-se a essa história grandiosa da antiga 

babilônia.  

A cidade da babilônia alcançou uma enorme proeminência no reinado de 

Hamurabi, cujo reino é postulado por volta de 1792-1749 a.C por alguns estudiosos, e 

por outros, de 1728-1686 a.C., e que ficou famoso pelo seu código de leis. No entanto, o 

crescimento da Assíria impediu (a partir de 1100 a.C.) ao reino babilônico de se 

sobressair, apesar de Tiglate-Pileser (745-727 a.C) lhe tenha dado certa notoriedade 

governando com o nome de Pulu, nome que ocorreu na Bíblia como "Pul* (2 Rs 15. J9). 

Babilônia, no entanto, foi posteriormente destruída por Senaqueribe em 689 AC. em 

http://www.schoyencollection.com/about-schoyen-collection
http://www.schoyencollection.com/about-schoyen-collection
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virtude de uma rebelião ao seu domínio, mas foi novamente reconstruída pelo monarca 

sírio seguinte; Esar-Hadom (680-663 AC.). Depois os caldeus ocuparam a região da 

Babilônia por volta de 626 A.C. sob o comando de Nabopolassar, mas foi com o seu 

sucessor, Nabucodonosor II que erigiram o império neobabilônico e alcançaram a sua 

maior projeção. Já em 612 AC., Assur, a capital da Assíria, caiu. Por sua vez 

Nabucodonozor conquistou Judá em 606-605 A.C. (Dn 1) e anexou-a em 587-586 (2 Rs 

25), Com Nabucodonozor no comando do império babilônico houve a expansão dos 

seus domínios até as fronteiras do Egito, e tendo Babilônia como capital do império a 

cidade tornou-se uma das mais imponentes do mundo antigo. Como os sucessores de 

Nabucodonosor não eram governantes tão hábeis quanto ele, o império começou a se 

enfraquecer e em 539 os persas conquistaram a Babilônia (Dn 5). O império persa caiu 

200 anos depois, a Babilônia manteve alguma importância sob o domínio dos selêucidas 

e em seguida, dos partos, mas por fim desmoronou-se (Harris; Archer. Jr; Waltke. 

1998).  

É interessante como que esse significado simbólico da torre como um 

amontoamento que almeja o céu se confunde com a própria história da Babilônia, que 

como vimos, foi sendo historicamente uma cidade sempre reconstruída sobre os seus 

próprios escombros, num processo de destruição e reconstrução que permitiu sua 

ascensão, mas ao mesmo tempo, pela fragilidade de suas bases, permitiu sua queda. 

Também em relação a todo esse caráter ascensional, na cultura capitalista, 

Lipovetsky afirma que o  luxo como um símbolo de prestígio na sociedade do capital, é 

o supérfluo, e, portanto, só o tem quem já acumulou o suficiente para não ter mais 

necessidades. O luxo em nossa cultura ocidental atualiza as práticas ostentatórias 

próprias de reis e soberanos de antigas nações do antigo oriente próximo. As próprias 

construções faraônicas de Nabucodonosor também eram demonstrações de poder e ao 

mesmo tempo ostentação luxuosa que sua posição de imperador permitia.  

Em tais práticas, o luxo era moeda de troca simbólica com os deuses, pois nos 

cultos aos deuses dos povos primordiais sempre havia muitas oferendas luxuosas para 

agradar e alcançar as dádivas divinas. Posteriormente, no exemplo do rei-deus dos 

faraós egípcios, a suntuosidade e o luxo se tornaram marcas distintivas da divindade do 

próprio rei. E a suntuosidade das tumbas funerárias e todos os bens ostentatórios com 

que eram enterrados os faraós demonstram que o luxo também se tornou meio de 

alcançar a imortalidade (Lipovetsky, 2005, p. 32). Com o tempo a relação do luxo com 

a imortalidade se laicizou, a busca pela eternidade no além passa a ser pela imortalidade 
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na história dos homens, “a gloria duradoura de si, de uma família, de um nome na 

memória dos homens”, a imortalidade profana (Ibid. p 36). 

Portanto, da mesma forma que na narrativa da torre de babel os homens 

empilhavam (acumulavam) tijolos construindo uma torre cujo topo chegasse aos céus, 

no sistema capitalista os homens acumulam capital (ou supérfluos) para subirem os 

degraus das “top list” (torres simbólicas) a fim de alcançarem os céus da hierarquia 

social desse sistema e ser o homem mais rico do mundo, a empresa mais importante do 

mundo, a celebridade mais famosa, a mulher mais sexy e tantos outros “topos” 

construídos pelas mais variadas listas.   

Diante dessa comparação aqui feita entre a narrativa da torre de babel e as 

narrativas ascensionais das “top list”, vejamos como que na lista das maiores empresas 

do mundo da Forbes o mitologema do mito da torre de babel se faz presente. 

 

4.2.1 – Estrutura mitologêmica entre perenidades e derivações. 

 

Até aqui a tese comprovou que a Lista da Forbes é um discurso produzido no 

interior da formação discursiva capitalista e atualiza o mito da torre de babel. A 

pregnância simbólica desse mito constitui uma nova narrativa ascensional cuja meta é 

divulgar e perpetuar uma filosofia de vida de competitividade, de rankeamento. O 

prêmio alcançado pelo prestígio social e pelo acúmulo de capital. Diante disso, a Lista 

da Forbes repete a mesma estrutura elementar da narrativa da torre de babel, seu 

mitologema, e o atualiza preenchendo-o com os elementos sócio-históricos pertinentes 

ao novo público alvo.  

O conceito de mitologema foi definido primeiramente por Károly Kerény 

(1998), filólogo romeno especialista em estudos da mitologia grega. Segundo o autor; o 

mitologema é um arranjo arquetípico que, preenchido por elementos próprios de uma 

cultura, dá origem ao mito. Por exemplo, o abandono de uma criança que sobrevive e se 

torna grande e causa profundas mudanças em uma dada sociedade pode ser considerado 

como um mitologema. Assim, a história de Moisés, de Paris e de Rômulo são mitos 

oriundos de tal mitologema. O mitologema seria, portanto, a estrutura mínima 

reconhecível de um complexo de material mítico cujo retorno constante ocorre por meio 

de revisões, reformulações e reorganizações, sem, no entanto, perder sua essência, 

fazendo com que, de fato, a mesma história primordial seja recontada. Esse conceito foi 

utilizado diretamente, com o uso da mesma terminologia, por estudiosos como Georges 
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Dumézil, Claude Lévi-Strauss, Gilbert Durand e Roland Barthes. E indiretamente, sem 

o uso do mesmo termo, para os estudos de Wladimir Propp e a formulação mais 

definitiva da teoria do inconsciente coletivo de Carl Jung com quem Károly Kerény 

colaborou. 

Sendo assim, na narrativa da torre de Babel temos a seguinte estruturação 

narrativa, ou mitologema: (i) os construtores da torre, que resolvem construírem uma 

torre que chegue até os céus, (ii) a torre, construída por meio da acumulação de tijolos, 

(iii) um objetivo que move essa construção, “tornemos célebre o nosso nome, para que 

não sejamos espalhados por toda a terra” (Genesis 11. 4, bíblia RA), (iv) o antagonista 

desse projeto, deus, que desce e promove a dissolução dessa empreitada, e (v)  a relação 

com a linguagem, no início da construção da torre, todos os homens tinham apenas uma 

língua, e, depois da intervenção divina, a humanidade é dividida em grupos diferentes 

tendo como base a diferença das línguas de cada grupo, (vi) um trabalho coletivo; a 

construção da torre, (vii) Os trabalhadores, que são os construtores, (viii) a conversão 

desse trabalho em sonho, “tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos 

espalhados por toda a terra” (Genesis 11. 4, bíblia RA), (ix) O antagonista do 

trabalho/sonho; deus, (x) a linguagem como elemento catalizador, a linguagem é tida 

como o que permitiu o desenvolvimento do projeto de construção da torre, “Ora, em 

toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar (...) e o SENHOR 

disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo; 

agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer” (Genesis 11. 1, 6).  E também 

é só por meio da linguagem que esse projeto é levado ao seu desfecho de fracasso; 

“Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a 

linguagem de outro. Destarte, o SENHOR os dispersou dali pela superfície da terra; e 

cessaram de edificar a cidade” (Genesis 11. 7-8). 

Da mesma forma, essa estrutura de composição da narrativa da torre de babel se 

repete como estrutura de composição da lista da Forbes. Assim como no caso da 

narrativa da torre de babel, a construção simbólica da torre do capital na Lista da Forbes 

também é um trabalho coletivo, pois a torre só se forma, visualmente e linguisticamente 

na publicação da lista, pela sobreposição dos elencados da lista uns sobre os outros. De 

forma que essa estrutura perene é atualizada na lista pelo elemento empilhamento dos 

nomes das empresas na lista, sendo que esse signo “empilhamento” se redobra também 

no empilhamento dos grandes montantes de capital das cifras declaradas na lista.  
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Na lista existem dois significantes, os nomes das empresas e os números de 

cifras gigantescas de capital, dispostos graficamente na lista uns sobre os outros 

referindo ambos ao mesmo significado: o acúmulo. A junção desses significantes e esse 

significado formam, por sua vez, o signo empilhamento. E o signo empilhamento, 

inserido nesse contexto ideológico de produção da lista, assim como da sua referência 

ao seu discurso originário mítico, constrói essa significação simbólica de “um trabalho 

coletivo”.  

Apesar do discurso capitalista ser o discurso da individualidade por excelência, e 

a visibilidade e consequente celebrização de cada elencado da lista ser uma premiação 

individualizada, o acúmulo do capital como objetivo por excelência do sistema 

capitalista só pode ser alcançado por um trabalho coletivo. E sendo assim, podemos 

afirmar que o sentido ideológico dessa primeira estrutura mítica em sua atualização na 

lista da Forbes; é a de que todos devem se empenhar nessa grande vocação coletiva de 

produzir e acumular capital. Nesse sentido, repete-se na Lista da Forbes o mesmo 

vocativo presente no mito bíblico da torre de babel; “Vinde, edifiquemos para nós uma 

cidade e uma torre cujo tope chegue até aos céus e tornemos célebre o nosso nome” 

(GN 11, 4. Bíblia SBB, ARA). 

E para essa empreitada coletiva da construção da torre do capital, há por sua vez 

uma classe de trabalhadores propícia para esse trabalho, e é justamente essa mão de 

obra qualificada que a lista elenca como uma amostra exemplar ao público alvo dessa 

produção discursiva. Esses trabalhadores são as próprias empresas cujos nomes 

aparecem na lista, e que de certa forma são os acumuladores por excelência.  

Como já foi afirmado anteriormente, essa lista é um ponto na grande rede 

interdiscursiva das “top list”, estas também compõem uma rede maior dos discursos de 

propaganda da ideologia capitalista. E sendo assim, a lista das maiores empresas em 

acúmulo de capital financeiro é um ponto de derivação para as listas das pessoas mais 

ricas do mundo, em que uma personaliza os acumuladores e outra ao contrário eufemiza 

essa personalização ao eleger como acumuladores nomes de empresas, que de certa 

forma seriam entidades abstratas e que, portanto, são moralmente neutras.  

Portanto, as empresas não são os trabalhadores que constroem a torre do capital, 

mas sim todos os trabalhadores que de fato sustentam essa empresa e permitem seu 

crescimento e acúmulo de capital. Mas na verossimilhança da própria lista, uma vez que 

ela seja funcionalmente eufêmica, os trabalhadores que constroem a torre do capital são 
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os acumuladores, uma força de trabalho sem nome e totalmente abstrata que só existe 

como uma função no interior do sistema capitalista.  

Ideologicamente, o discurso capitalista não apresenta os trabalhadores reais, 

aqueles que materializam a mão de obra de uma empresa e recebem seu salário no fim 

do mês, como os protagonistas desse acúmulo de capital. Para ser erigido como modelo 

a ser seguido, e assim personalizar as práticas capitalistas, o discurso capitalista se 

utiliza de conceitos, tais como o de empreendedor que é uma posição sujeito a ser 

assumida na sociedade capitalista. E, portanto, nessa construção do discurso de 

autopromoção do sistema capitalista, o trabalhador assalariado é apagado desse 

processo. 

No entanto, apesar de apagado, o trabalhador assalariado faz parte da 

engrenagem e é essencial para o seu dinamismo. O seu engajamento no processo de 

produção de capital, além de ser colocado em uma situação de dependência em relação 

ao seu salário, esse trabalhador deve ser ideologicamente persuadido a se engajar nessa 

dinâmica. E a constituição dessa ideologia de engajamento, como já ponderou Max 

Weber (2004), se dá pela apropriação da ética do trabalho protestante. Ou mais 

especificamente, pela doutrina da vocação, segundo a leitura do puritanismo 

inglês/norte-americano da doutrina no calvinismo.   

Segundo essa doutrina, o homem deve viver para glorificar a deus em todas as 

dimensões de sua vida e em todos os seus afazeres, incluindo, então, tanto sua vocação 

religiosa quanto seu trabalho secular. Como diz Weber: “A vocação para Martim Lutero 

era algo aceito como uma ordem divina, a qual cada um devia adaptar-se. Essa 

tendência domina o outro pensamento, também presente, de que o trabalho é uma 

vocação divina, ou melhor, a tarefa ordenada por Deus”. (Weber, 2004. p. 57). Diante 

disso, as sociedades protestantes desenvolvem uma dinâmica da justiça meritória e esta 

será o núcleo a partir do qual funcionará o sistema de mobilidade social nesse grupo 

social. Sendo assim, os talentos e valores individuais deverão ser estimulados pelo 

estado a fim de que estes possam ser transformados em energia positiva para o sistema. 

Essa modalidade de justiça distributiva será a principal responsável pelo individualismo 

próprio do capitalismo moderno. Esse sistema privilegiará a livre iniciativa que será 

imensamente incitada e premiada. 

Em suas pesquisas Weber (2004) pesquisou as origens do ethos protestante a 

partir de pesquisas realizadas com protestantes puritanos. O autor concluiu que o 

protestantismo puritano foi capaz de produzir e manter um espírito racionalista e 
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metódico capaz de desenvolver em suas práticas e em seus instrumentais teóricos o 

suporte ideológico ao acúmulo do capital. Este espírito consiste no modo de vida 

protestante, na aplicação da racionalidade metódica nas relações entre capital, trabalho 

e, consequentemente, no acúmulo de lucros. 

Portanto, segundo Weber (2004), o protestantismo puritano era fomentador de 

um certo espírito próprio para o desenvolvimento do capitalismo. O elo existente entre a 

religião e o acúmulo de capital provém desse processo.  Esse espírito se configura da 

seguinte maneira: a ética protestante se define pela simplicidade e frugalidade. Quanto 

ao trabalho, este deveria ser considerado como uma vocação divina e as riquezas como 

bênçãos do Senhor. Weber (2004) aponta que os puritanos projetaram a doutrina da 

vocação religiosa sobre o trabalho: 

 

O trabalho deve, ao contrário, ser executado como um fim absoluto por si mesmo - 

como uma vocação. Tal atitude, todavia, não é absolutamente um produto da natureza. 

Ela não pode ser provocada por baixos salários ou apenas salários elevados, mas 

somente pode ser o produto de um longo e árduo processo de educação (Weber, 2004. 

P. 39). 

 

Weber (2004) demonstra que os países cuja religião predominante era o 

protestantismo se desenvolveram e enriqueceram bem mais do que as nações católicas 

com o advento do capitalismo.  

Já na Lista da Forbes, a conversão do trabalho em sonho presentifica um ponto 

de derivação entre as mais variadas listas na rede interdiscursiva das listas no discurso 

capitalista. Nesse ínterim, o trabalho de um acumulador no sistema capitalista se torna 

um sonho de aparecer, para ter o reconhecimento do seu trabalho pelo próprio sistema, 

assim como a sua celebração. A lista transforma um acumulador anônimo celebridade, 

como era o desejo dos construtores da torre de babel. Além disso, na própria 

configuração textual/visual da lista, o nome que se apresenta nos primeiros lugares da 

lista está visualmente no topo e, portanto, é um top.   

Portanto, esse elemento estrutural da “conversão do trabalho em um sonho” é 

preenchido no discurso atual da lista da Forbes devido a duas características 

fundamentais da sociedade capitalista contemporânea; a cultura do espetáculo, que por 

sua vez criou a possibilidade da celebrização do sujeito mediano; e o protagonismo do 

dinheiro como a grande estrela dessa sociedade. Portanto, o trabalho como um 

acumulador de capital passa a ser um sonho devido à grande possibilidade de 

celebrização desse acumulador.  
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Vive-se em uma sociedade onde o dinheiro é o valor máximo a ser alcançado, e 

assim como as mercadorias, as pessoas que possuem mais dinheiro são mais 

prestigiadas. Na sociedade do espetáculo, a celebrização e o prestígio oriundos disso se 

tornaram valores muito almejados. Diante disso, ser um acumulador pode juntar dois 

dos maiores valores nessa sociedade; possuir capital e ser uma celebridade. Nesse 

sentido, podemos pensar que estar na lista da Forbes é como ascender ao olimpo da 

sociedade capitalista. 

Quanto ao elemento do antagonista, sabe-se que se trata de um elemento 

constitutivo no mito da torre de babel. No entanto, a lista, como um texto de propaganda 

da ideologia capitalista, eufemiza esse elemento o tornando quase invisível. Há um 

apagamento dos elementos negativos no texto da lista, mas não quer dizer que eles não 

estejam ali na penumbra, como elemento dilemático dessa construção mítica. 

Na lista da Forbes, o elemento antagonista se mostra na diferença dos signos 

utilizados na construção do discurso. Por exemplo, no signo empilhamento há como 

elemento de constituição desse signo os empilhados, e esse apagamento se dá 

justamente porque os elementos antagonistas são elementos estruturantes da 

funcionalidade do sistema capitalista, ou seja, o mesmo empilhamento que eleva 

personagens ao topo, promove empilhados cujo lugar social ao qual são destinados é o 

chão.  

O mesmo ocorre com o signo da subida ou escalada, a subida na estrutura 

textual da lista só é possível pelos degraus dispostos a essa subida, e esses degraus são 

os nomes das empresas mais abaixo na lista. Como foi exposto anteriormente, as 

empresas são o resultado de um processo de despersonalização de seus trabalhadores. 

Portanto, como o outro lado da moeda do signo da escalada há o signo pisotear.  

Sendo assim, tanto pelo signo empilhados como pelo signo pisotear, ambos 

produtos da diferença dos signos empilhamento e escalada, temos um antagonista que 

surge como o terceiro elemento, o signo da desigualdade. A desigualdade é o que 

promove estruturalmente o surgimento daqueles que se valem do empilhamento para 

alcançar status social. O surgimento dos empilhados é a base da pirâmide social que 

sustenta a condição elevada daqueles que estão no topo. É a desigualdade que promove 

a escalada de alguns pelo pisotear de outros. 

Esse estabelecimento de signos pela diferença é a própria definição do signo por 

Saussure que elabora a ideia de que o significado de um signo se estabelece pela 

diferença entre os significantes no interior do sistema linguístico (Saussure, 2006). 
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Quanto a essa definição, Derrida a crítica por considerar que Saussure estabelece o 

significado a partir de uma presença do mesmo no próprio significante, e segundo o 

autor, essa diferença não se dá por uma presença e sim pela ausência de qualquer 

significado no significante (Derrida, 1995). 

Nessa análise aqui feita, o que podemos ver na lista da Forbes é uma dialética 

dessas duas ideias de presença e ausência, portanto indo de encontro as considerações 

de Umberto Eco (1971) que afirma que a constituição do signo se dá nessa dialética, só 

há uma ausência porque ela aparece como um resquício na presença contida do signo. E 

a presença é justamente uma presentificação de uma ausência. Dessa forma, o 

empilhamento produz os empilhados e vice e versa, mais os empilhados não estão 

ausentes da lista, eles marcam sua presença como um rastro deixado de seu apagamento. 

O que ocorre de maneira ainda mais radical com o signo pisotear, que apesar de não 

aparecer como signo visível na lista, é o signo da dinâmica do próprio signo escalada. 

Pois a subida é um signo de movimento, e esse movimento é o próprio pisotear.  

Já sobre esse signo da desigualdade como o elemento possibilitador da criação 

dos pares de signos, podemos observar como que essa asseveração corrobora a hipótese 

defendida por Baudrillard (1995) de que a desigualdade faz parte da lógica estrutural do 

sistema capitalista. Em uma ideologia cujo slogan motivacional é o crescimento 

constante, o crescer e acumular cada vez mais, a realização dessa pulsão do crescimento 

só se dá no desperdício ou no supérfluo. Como produto do crescimento, a abundância se 

torna um valor, “importa que se mantenha e manifeste uma diferença significativa entre 

o necessário e o supérfluo” (Baudrillard 1995, p. 40).  

Não existe a possibilidade de produzir em abundância para todos enquanto a 

população do planeta também se mantém num processo de crescimento. Por isso a 

desigualdade tem de ser uma operadora desse processo. E se como diria Nietzsche, a 

luta pela existência é um estado de exceção, e a regra é a luta de ter “mais e melhor”, 

“mais depressa” e “muito mais vezes” (Nietzsche 2008), a desigualdade será sempre 

estruturante de um sistema que opera nesses princípios. 

Portanto, a desigualdade é o elemento antagonista como instaurador de uma 

certa angústia no interior desse sistema. É a fissura que pode permitir seu próprio 

desmoronamento. Essa ideia só aparece como rastro na lista, pois a sua visibilidade não 

é conveniente em um texto de propaganda desse sistema. Portanto, apesar do seu 

apagamento, que é parte primordial da construção do simulacro, a desigualdade aparece 

como uma espécie de estranho familiar. Conforme expressão de Freud, o elemento 
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estranho cujo aparecimento é indesejável, mas cujo rastro é impossível de se apagar pois 

ele é um elemento estruturante do sistema (Freud 1990). 

Da mesma forma, a linguagem como elemento catalizador do processo de 

manutenção e reprodução do sistema capitalista pode muito bem ser observado na lista 

da Forbes. A lista se apresenta como uma linguagem própria de destaque de uma 

informação que se queira passar. Ela é uma linguagem que apesar de ser formada 

linguisticamente, também é extremamente visual e apresenta suas informações com um 

alto índice de visibilidade. Essa sua característica cumpre a função de trazer a 

visibilidade da dinâmica do sistema capitalista pela constante repetição e visibilidade do 

enunciado valor de mercado.  

Essa visibilidade e redundância em torno desse enunciado são propagandas do 

sistema capitalista, pois naturaliza essas noções de valor e de mercado que são 

primordiais para a manutenção desse sistema. Como já afirmado anteriormente, 

naturalizar o enunciado valor de mercado é naturalizar a diferença exorbitante entre o 

valor de uso e o valor de troca que é a própria estrutura de operação desse sistema. Essa 

repetição excessiva desse enunciado na lista da Forbes, além de cumprir essa função de 

naturalização, demarca esse exagero ou excesso sobre que sustenta o sistema capitalista.  

Uma questão que também ressalta na leitura da lista é seu excesso em sua 

apresentação. As cifras astronômicas empilhadas umas sobre as outras, o excesso de 

figuras retangulares, aa cor preta nas marcações de todos os nomes das empresas em 

negrito são elementos de exagero. Os conteúdos da lista como conceitos por ela 

propagandeados são redobrados na sua apresentação como efeitos visuais.  

Além disso, a lista se apresenta em uma linguagem geométrica. A geometria é a 

disciplina que dá origem a ciência moderna e carrega consigo toda a noção de 

veracidade. Apesar dos historiadores terem encontrados vários vestígios de 

conhecimentos geométricos em civilizações mais antigas tais como a suméria, a 

babilônica e a egípcia, a geometria grega é considerada a origem da ciência como nós a 

conhecemos. Um dos seus praticantes mais famoso foi Pitágoras, considerado também 

por muitos um dos pais da ciência. Mas é Euclides com o seu livro elementos que vai 

fazer a transição da geometria para a matemática e assim estabelecer os primeiros 

fundamentos da ciência ocidental moderna (Waldomiro 2011). 

Essa relação da geometria com a ciência nos é interessante pois a geometria, 

assim como a matemática, marca esse primeiro momento da ciência em que sua 

ideologia propagandeava a ciência como o lugar da verdade e da neutralidade. A 
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verdade nua e crua independente de crenças e filiações, algo que hoje em dia já foi 

completamente contestado. Ainda assim, a geometria traz consigo a carga semântica 

sobrecarregada pelo ideal de neutralidade e objetividade da ciência.  

Portanto, a lista como uma figura geométrica de visibilidade dos grandes nomes 

do capitalismo, também contribui para a comunicação do valor de mercado. Essa 

verdade naturalmente evidente é, no entanto, um simulacro, pois essa verdade não é 

natural e sim uma construção discursiva por meio de vários elementos discursivos dos 

quais se lança mão, sendo um deles a visibilidade e repetição desse enunciado por meio 

de uma representação geométrica.  É relevante também relembrar que a palavra 

geometria significa, a medida das coisas, ou seja, seus limites exatos, seu valor concreto 

(Waldomiro 2011). Sobre esse elemento da linguagem como catalizador desses efeitos 

de sentido na lista, podemos dizer que a geometrização e sua apresentação como 

imagem é primordial para o caráter persuasivo das listas. Abaixo aparece a figura 

geométrica da lista:  
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Na estrutura mais arcaica na apresentação textual da lista, há um mecanismo de 

redobramento das mensagens a serem transmitidas ou comunicadas por signos duplos 

de um mesmo significado. A estrutura trabalho coletivo é atualizada no signo 

empilhamento, este também é reforçado pelo signo duplo retângulos/tijolos, sendo os 

retângulos seu sentido denotativo e tijolos seu sentido conotativo. Da mesma forma, a 

estrutura trabalhadores é atualizada pelo signo acumuladores que por sua vez é 

redobrado pelos signos; nome das empresas e as cifras monstruosas dos valores de 

mercado de cada empresa. 

Quanto a estrutura conversão do trabalho em sonho, a lista mantem o mesmo 

preenchimento da narrativa da torre de babel, porque produz celebridades. A duplicação 

desse elemento se dá na derivação do sentido de celebrização nas mais variadas listas já 

publicadas. O que torna esse signo escorregadio, sua realização sempre em falta, de 

forma que o célebre mais rico do mundo, também se coloca em práticas discursivas dos 

mais poderosos, dos mais sexys e etc, pois esse significado não é realizável num único 

signo e sim pela falta instaurada em cada signo que institui esse significado como um 

mover-se pelas emaranhadas tramas do discurso. 

Da mesma forma, quanto ao elemento antagonista, vimos que a operação desse 

elemento é o seu apagamento. O signo desigualdade também é redobrado pelos signos 

empilhados e pisotear. Nesse mesmo sentido, a estrutura linguagem como elemento 

catalizador é atualizada pela linguagem dupla da lista, como um texto verbal e como um 

texto visual na sua figuratização geométrica.  

Portanto, a lista é um discurso ideológico extremamente repetitivo que redobra 

todos os seus elementos sígnicos a fim de apresentar sua mensagem redundantemente. 

Sendo assim, esse texto se configura realmente como um texto mítico, pois como afirma 

Eliade (1992); os valores realmente significativos nas culturas arcaicas derivavam esse 

seu valor por nas suas realizações rituais serem repetições de atos primordiais que 

remetem a origem de todas as coisas (Eliade 1992).  

As mensagens redundantes dos mitos permanecem nas listas na repetição da 

estrutura mitologêmica de composição da narrativa e na composição de seu conteúdo. 

Um conteúdo/forma, em que os signos de cada mensagem sempre são redobrados em 

um segundo signo para transmitir a mesma mensagem de uma forma outra. Como na 

expressão de Deleuze (1975); “fazer com que o idêntico exista no fundado, o de servir-

se da diferença para fazer com que o idêntico exista” (Deleuze 1975, p. 76). 
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O processo de expressão das mensagens na lista é uma paráfrase dos signos, que 

cria signos outros para repetir um pouco mais do mesmo, mas com uma nova roupagem.  

Segundo Orlandi (1987), a paráfrase é um dos dois processos fundamentais de produção 

dos discursos, sendo o outro a polissemia. Para a autora, a paráfrase seria a matriz do 

sentido e a polissemia sua fonte, sendo o sentido justamente esse “jogo entre o mesmo e 

o diferente, tensão entre o uno e o múltiplo” (Orlandi 1987, p. 116).   

Nessa constituição da lista como espaço de redobramento de “signos mesmos”, o 

que se estabelece nesse discurso é a circularidade da mensagem ideológica, tal como foi 

mencionado anteriormente. Um signo incompleto remete o leitor a outro signo 

incompleto,  instaura um movimento deslizante do discurso em que se diz muito sem 

dizer quase nada. Ao leitor se explica o signo “valor” pelo signo “mercado” e vice e 

versa e os dois pelo signo “valor de mercado” cujo significado é um “depende de todas 

as variáveis de mercado no momento da realização da troca”.  

A mensagem ideologia é uma linguagem intencionalmente persuasiva, nesse 

sentido, essa linguagem se configura como uma armadilha. Nesse texto constituído para 

ser persuasivo, e por isso tão mergulhado nas águas profundas do mito, o discurso visa 

influenciar, de maneira que o “persuasor” conhece o seu “persuadido”, ambos trocam 

suas experiências, suas paixões, suas crenças, sua lógica, sua história pessoal. O 

“persuasor” prevê, dentro do possível, o universo daquele que será “persuadido”, sendo 

assim, demanda a melhor estratégia para conseguir a sua meta. Na linguagem, a 

persuasão só emerge quando há uma cumplicidade do interlocutor, que no plano 

discursivo assume a posição de ser o seu próprio “persuasor”. O locutor controla o 

processo de interação, levando o persuadido a pensar que se convenceu por si mesmo. 

 É a isso que é se refere Pêcheux ao expor o esquecimento número um, também 

chamado esquecimento ideológico: ele é da modalidade do inconsciente e nos insere na 

linguagem de forma que nos constituímos como seres de linguagem instituídos pela 

ideologia. Por meio desse esquecimento somo iludidos de sermos a origem do que 

dizemos, sendo que, de fato, atualizamos sentidos preexistentes. Esse esquecimento, é 

por sua vez a vivencia dos sentidos já expressos no mito adâmico. De fato, apesar dos 

sentidos se efetuam em nós, eles apenas se apresentam como originando-se em nós: eles 

são determinados pelo modo como somos instaurados na língua e na história e é por isto 

que significam e não pelo nosso arbítrio (ORLANDI 2009). 

Nas relações com seus semelhantes, o homem se utiliza da linguagem como uma 

ferramenta de ação carregado de intencionalidade, mesmo sendo a todo momento 
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interpelado pelo inconsciente. A linguagem torna-se o mecanismo por excelência da 

interação social, transmitindo pensamentos, vontades, experiências, tentando envolver o 

destinatário na consciência interior do locutor, a fim de que participe da sua realidade e 

de seu conhecimento de mundo. De forma que no acontecimento da interação, o locutor 

tem a intenção de direcionar o modo de pensar e de agir do seu ouvinte. Essa 

intencionalidade do discurso é efetuada por meio de argumentos. E é nessa estrutura 

argumentativa da linguagem que há pretensões, há persuasão.  

Nesse campo do intercâmbio entre os produtores do texto e seus leitores, que se 

faz presente essa conjugação entre o discurso imemorial do mito e as atualizações as 

novas demandas sócio-históricas da sociedade capitalista ocidental no texto da lista da 

Forbes. Como diz Durand (2002), a imagem, e o mito como o imagético convertido em 

narrativa, é o elo afetivo-persuasivo que liga os produtores de um discurso e seu público 

alvo. O processo de mitificação mais eficiente é aquele que consegue nos convencer de 

nossa libertação do mito. Diante disso, o que podemos observar nessa análise aqui 

empreendida da Lista da Forbes é justamente essa constituição de um processo de 

mistificação o mais eficiente possível. A ideologia capitalista se fundamenta enquanto 

sistema filosófico por meio dos conceitos teológicos cristãos e, em uma escala mais 

profunda, por uma base mítica de origem semítica/babilônica.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse trabalho apresentou uma visão a respeito da ideologia capitalista por meio 

da análise de uma produção ideológica de grande divulgação midiática, e que, portanto, 

cumpre muito bem a função de propaganda dessa ideologia: a “Lista da Forbes das 

maiores empresas do mundo do ano de 2016”. O enunciado principal de conteúdo 

ideológico de propaganda do sistema capitalista é o enunciado “valor de mercado”.  

Por meio da análise do enunciado valor de mercado e as especificidades da sua 

divulgação através do gênero discursivo da “Lista da Forbes”, é possível observar o 

processo de repetição e estabelecimento dos conceitos de valor de mercado e de 

mercado. Isso se dá  por meio do redobramento de um signo pelo outro e vice-versa, 

num movimento constante de desvio do real para a primazia da imaginação simbólica. 

Observa-se também que, visualmente e estruturalmente, a lista como um gênero 

discursivo se presta funcionalmente à propagação e à persuasão ao discurso capitalista 

do acúmulo de capital como uma virtude desse sistema vigente. A escalada social por 

meio desse acúmulo configura-se como uma estratégia de ascensão social. 

“A Lista da Forbes das maiores empresas do mundo” está inserida numa trama 

de várias “top list” que promovem esse constante rankeamento como o estilo de vida no 

capital. A estratégia de comunicação da ideologia capitalista é a materialização 

metonímica das grandes metáforas capitalistas - tais como valor e mercado, livre 

concorrência, crescimento e etc – nas mercadorias ou bens de consumo desse sistema. 

Conforme já posto na introdução do trabalho, os objetivos específicos 

pretendidos nessa pesquisa foram: 1) demonstrar a capacidade sintética da lista da 

Forbes em conter intrinsicamente no seu texto praticamente todas as principais 

metáforas da ideologia capitalista; 2) demonstrar a relação entre processos metafóricos e 

processos metonímicos na constituição da relação entre ideologia e objetos de consumo 

do sistema capitalista; 3) verificar os mitos naturalizados e demonstrar sua constituição 

histórica no estabelecimento do capitalismo como ideologia dominante; 4) demonstrar a 

relação indissociável entre a propaganda ideológica e a manutenção do regime 

capitalista; e 5) verificar a constituição mítico – simbólica da relação de filiação do 

sistema capitalista e seus filiados. 
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 A primeira hipótese desse trabalho é o de que a Lista da Forbes configura-se 

como um objeto metonímico que representa o todo da ideologia capitalista por meio da 

conjugação de signos pertencentes a todas as grandes metáforas de sustentação da 

formação ideológica capitalista. Isso foi demonstrado no decorrer do trabalho pela 

vinculação da Lista da Forbes aos grandes conceitos sustentadores do sistema 

capitalista. Tais como; valor de mercado, acumulação de capital, livre iniciativa e 

empreendedorismo.  

A lista se configura como signo metonímico pela representação por cada signo 

que a constitui de uma dessas metáforas. Por exemplo; os signos retângulos, assim 

como o empilhamento desses retângulos, remetem ao conceito fundamental da ideologia 

capitalista de acumulação de capital. Os nomes das empresas representam e 

personalizam os conceitos de livre iniciativa e empreendedorismo, sendo erigidos pelo 

discurso da lista como os grandes artistas do mundo do capital. A estrutura escalar da 

geometrização da lista, configura-se no signo da escalada social e representa o conceito 

capitalista da meritocracia sobre a qual se constrói as hierarquias sócias da sociedade 

capitalista.  

A vinculação entre signos do interior da lista com os grandes conceitos da 

ideologia capitalista se estabelece como um mecanismo de desvio de um signo a outro 

na constituição de significados, mesmos por significantes diferentes. Isso é o que é 

denominado por Lacan (1999) de signo metonímico, em que o significado de um signo 

não é intrínseco a ele, mas se presentifica na relação entre vários signos. Nesse sentido, 

a lista se configura como texto de signos redobrados. Cada sentido primeiro dessa 

ideologia carrega consigo um sentido derivado e inseparável. Ao signo escalada social 

atrela-se o signo pisotear como o meio próprio da escalada, o que é visualmente 

mostrado pela lista e reafirmado discursivamente pelo retângulo da lista preenchido 

pelos seguintes enunciados: Global 2000 Rank: 1, Global 2000 Rank: 2 e assim 

sucessivamente até o Global 2000 Rank: 25. Em que no sentido inverso cada elencado 

se apoia sobre o outro do nível inferior para sustentar sua posição. 

Do mesmo modo, ao signo acumulador/acumulação atrela-se o signo 

desigualdade, pois para que vinte e cinco elencados acumulem capital em um grau tão 

grande de abundância quanto aos mencionados na lista no retângulo valor de mercado, é 

necessário que milhares de não elencados tenham capital em um grau igualmente 

proporcional de escassez. Trata-se da relação entre crescimento e desigualdade, 

postulada por Baudrillard (1995). 
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Esse caráter repetitivo da lista e seus signos cumpre o objetivo de persuadir os 

seus leitores de sua mensagem. A estruturação persuasiva do texto, por meio de um 

sistema redundante de divulgação e reforço das ideias fundamentais da ideologia 

capitalista, é típica da estruturação narrativa mítica, no caso, a estrutura mítica dos 

discursos econômicos.  

A lista também foi analisada como um bem simbólico, vendido pelo mercado 

capitalista cuja mercadoria/símbolo é o prestigio social e a ideologia que a acompanha é 

a manutenção do sistema vigente. Isso se dá pela apresentação na lista do método do 

acúmulo de capital como o meio de alcançar tal prestígio. É o método da acumulação de 

capital pela discrepância entre o valor de uso e o valor de troca. 

A caracterização desse objeto como bem simbólico passa por aquilo que Marx 

(1996) denomina de fetichismo da mercadoria. A releitura lacaniana de Freud 

acrescenta que esse objeto fetiche, a mercadoria, é do mesmo molde do objeto sexual 

fetichizado. Ambos passam pelo mesmo tipo de processo de formação, pois entram em 

relação com o sujeito pela mediação de um terceiro elemento, elemento abstrato, 

ideológico, que converte o objeto em sujeito e o sujeito em objeto.  

A análise mítica – simbólica visou encontrar os traços míticos e simbólicos que 

sustentam o grande poder persuasivo do discurso capitalista e promovem a adesão ao 

mesmo. Diante disso, defende-se a segunda hipótese:  de que a Lista da Forbes é a 

atualização do mito judaico-cristão da torre de babel, que por sua vez propõe a filosofia 

de vida dos construtores da torre como padrão de conduta do capitalista modelo. A 

atualização feita pela Lista da Forbes dos significados, a estrutura persuasiva do mito da 

torre de babe,l as novas demandas da atualidade, todos esses elementos atualizam os 

significados da narrativa bíblica aos novos propósitos do sistema capitalista e sua 

ideologia.  

A fim de alcançar os efeitos persuasivos desejados de adesão a tal discurso, a 

lista se apoia estruturalmente sobre o discurso mítico da torre de babel. O discurso 

postula uma postura ascensional como estilo de vida, cuja meta é a construção de um 

paraíso terreno, profano, em que os prazeres estão na exaltação do homem e seus 

anseios. Por isso, esse discurso mítico é praticamente parafraseado no seu processo de 

atualização pela ideologia capitalista na Lista da Forbes, em que o estilo de vida 

ascensional é a vida de um acumulador e o paraíso terreno são os prazeres alcançados 

pelo capital e o prestigio social desse. 
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A partir das hipóteses de Max Weber (1996) sobre a origem ideológica do 

capitalismo na teologia calvinista, assim como a hipótese de Foucault (2008) do sistema 

de controle do capitalismo na pastoral cristã, e, no mesmo sentido, a hipótese de 

Agámbem (2011) do conceito de mercado como um conceito secularizado da doutrina 

da providência divina no cristianismo, entende-se que nos mitos cristãos existe uma 

estrutura mítica de sustentação do sistema capitalista, como se vê em sua materialização 

sígnica na Lista da Forbes. 

A narrativa da torre de babel mostra um caminho alternativo de retorno ao 

paraíso por meio do trabalho em conjunto da humanidade. É a construção de um novo 

paraíso terreno em substituição ao paraíso divino, do qual o homem havia sido expulso 

no relato bíblico da “queda”. Sendo assim, essa narrativa bíblica propicia todo o 

conteúdo simbólico que o capitalismo precisava para sua sustentação ideológica: a 

possibilidade da construção de um paraíso terreno, a exaltação do trabalho como o meio 

para o alcance de tal paraíso, a alienação de vários a um projeto coletivo e a idealização 

desse projeto. Diante disso, a narrativa da torre de babel se tornou o elo discursivo de 

ligação entre o paraíso perdido, passando pela terra prometida até os shopping centers 

da era moderna. 

Diante disso, a lista como uma atualização do mito da torre de babel se configura 

como uma narrativa ascensional. Essa publicação fomenta uma instituição simbólica 

dos movimentos da escalada social por meio do acumulo de capital, estipula como o 

ideal de conduta do cidadão pertencente ao sistema capitalista ser um acumulador de 

capital, e estabelece o acumulador como o prestigiado socialmente por excelência.  

Sendo assim, as ideias centrais demonstradas por essa pesquisa são as seguintes: 

a lista da Forbes é um objeto metonímico que representa o todo da mensagem 

ideológica capitalista que consiste em exaltar o modelo de vida do acumulador de 

capital e constituir a ideologia da competição e da batalha como meritórios nessa 

sociedade. O que é propagandeado na lista não postula nenhum tipo de cooperação entre 

os elencados, é um suporte discursivo de separação social entre vencedores e 

perdedores.   

Nesse sentido, os efeitos de sentido produzidos pelas relações interdiscursivas 

entre a Lista da Forbes e as mais variadas “top list”, o discurso da Lista da Forbes 

conseguiu criar grandes estrelas do capitalismo, à semelhança dos grandes artistas do 

cinema, dos esportes e etc. Os grandes capitalistas da lista se tornaram grandes estrelas. 

É interessante salientar, que estar na lista da Forbes para um empresário ou para uma 
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empresa, vale o mesmo do que para um ator estar na lista do Oscar, um musico na do 

Emmy, um físico na do Nobel e etc. Todas essas produções são sustentadas pela 

ideologia do capitalista.  

Sendo assim, existe uma tensão dialética entre o mesmo e o diferente, o discurso 

cristão com o discurso capitalista, o discurso econômico em relação ao discurso mítico. 

Existem filiações e rupturas que se estabeleceram entre esses discursos no processo de 

formação do capitalismo.   

O nosso corpus é um objeto dos domínios midiático e econômico, haja vista que 

a “Lista da Forbes das maiores empresas do mundo por valor de mercado” consiste de 

uma divulgação de nomes de empresas e seus valores econômicos. Esse é o caráter 

publicitário de um objeto inicialmente econômico. A Lista da Forbes é um objeto 

essencialmente de divulgação do sistema capitalista, assim como, de manutenção da 

adesão ao mesmo. Da mesma forma, a Lista serve aos propósitos de constituição das 

grandes estrelas capitalistas, cuja meta afinal, é personalizar as grandes metáforas 

capitalistas, dar rostos e nomes a esses conceitos, a fim de conseguir uma identificação 

entre esses conceitos e o público alvo da lista. Sendo assim, a lista consegue estipular 

modelos de conduta cuja base conceitual são as metáforas sustentadoras da ideologia 

capitalista. 

A estruturação mítica do discurso auxilia fundamentalmente na personalização 

dos conceitos capitalistas, pois a narrativa mítica cumpre esse propósito de modalizar, 

em termos de ser e fazer, os conceitos mais abstratos que dizem respeito a nossa relação 

com o mundo. Sendo assim, por mais que essa estrutura mítica da torre de babel não ser 

inicialmente percebida no texto da lista, e permanecer no nível das estruturas profundas, 

o mito consegue estabelecer no discurso da lista quais as ações necessárias precisam ser 

tomadas para se ser um bom capitalista. A partir da estrutura do mito da torre de babel, 

a Lista da Forbes deixa de ser um texto objetivo de divulgação de cifras econômicas e 

das empresas que as movimentam, e passa a ser uma espécie de modelo de conduta do 

que fazer como um inscrito no sistema capitalista. 

Como foi apresentado no primeiro capítulo, existe uma distinção em termos de 

formação discursiva entre o corpus e o objeto dessa pesquisa. O corpus foi a “Lista da 

Forbes das maiores empresas do mundo por valor de mercado”, o objeto foi o discurso 

de exaltação do capitalismo. E quanto ao objeto, é possível confirmar o seu domínio 

midiático, pois é um discurso de divulgação das práticas capitalistas. Também é  um 

discurso mítico/religioso. O discurso de celebração do capitalismo se erige sobre as 
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bases deixadas pelo discurso cristão por meio de sua estrutura litúrgica. Portanto, a 

análise se deu sobre um discurso cuja formação discursiva é religiosa, e mais 

especificamente, cristã.  

Nesse sentido, o sistema capitalista se coloca como suporte psicológico-

espiritual de satisfação das demandas e das angústias da sociedade contemporânea. O 

sistema se beneficia como um meio e fim um dessas satisfações, garantindo sua própria 

sobrevivência, crescimento e fortalecimento. O sistema capitalista redefine essas 

angústias, estipulando o prazer imediato, em detrimento do prazer em uma possível vida 

futura.  

Portanto, essa tese apresentou a constituição e as estratégias do império 

capitalista conforme a denominação de Hardt e Negri. O sistema capitalista cria as suas 

próprias demandas e coloca o capital como o propiciador de todos os prazeres. Assim 

cria-se um modelo de vida altamente competitivo em torno do capital, instigando em 

seus adeptos toda uma gama de aflições e angústias cujas supressões e satisfações o 

próprio capital também promete propiciar. Sendo assim, o capitalismo demonstra ser o 

sistema religioso mais eficaz de todos os tempos, isso em termos de sua própria 

sobrevivência e manutenção como sistema dominante, pois cria sua própria demanda 

essencialmente insaciável e apresenta os mais variados caminhos para essa satisfação, 

por meio do simulacro dessa variedade: a impossibilidade de tal realização. 
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Anexo: corpus  

 

The FORBES Global 2000 ranking is based on a composite score from equally-

weighted measures of revenue, profits, assets and market value. The 2016 list features 

public companies from 63 countries that together account for $35 trillion in revenue, 

$2.4 trillion in profit, $162 trillion of assets, and have a combined market value of $44 

trillion. 
 

Industrial and Commercial Bank of China 

Global 2000 Rank: 1 

Country: China 

Industry: Banking 

Sales: $171.1 Billion 

Profit: $44.2 Billion 

Assets: $3.4 Trillion 

Market Value: $198 Billion 

 

China Construction Bank 

Global 2000 Rank: 2 

Country: China 

Industry: Banking 

Sales: $146.8B 

Profit: $36.4B 

Assets: $2.8T 

Market Value: $162.8B 

 

The Agricultural Bank of China 

Global 2000 Rank: 3 

Country: China 

Industry: Banking 

Sales: $131.9B 

Profit:$28.8B 

Assets:$2.7T 

Market Value: $152.7B 

 

Berkshire Hathaway 

Global 2000 Rank: 4 

Country: U.S. 

Industry: Investment Services  

Sales: $210.8B 

Profit:  $24.1B 

Assets: $561.1B 

Market Value: $360.1B 

 

JPMorgan Chase 

Global 2000 Rank: 5 

http://www.forbes.com/global2000
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Country: U.S. 

Industry: Diversified Financials  

Sales: $99.9B 

Profit:  $23.5B 

Assets: $2.4T 

Market Value: $234.2B 

 

Bank of China 

Global 2000 Rank: 6 

Country: China 

Industry: Banking 

Sales: $122B 

Profit: $27.2B 

Assets:$2.6T 

Market Value: $143B 

 

Wells Fargo 

Global 2000 Rank: 7 

Country: U.S. 

Industry: Banking 

Sales: $91.4B 

Profit:  $22.7B 

Assets: $1.8T 

Market Value: $256B 

 

Apple 

Global 2000 Rank: 8 

Industry: Computer Hardware 

Sales: $233.3B 

Profit:  $53.7B 

Assets: $293.3B 

Market Value: $586B 

 

ExxonMobil 

Global 2000 Rank: 9 

Industry: Oil & Gas Operations  

Sales: $236.8B 

Profit:  $16.2B 

Assets: $226.8B 

Market Value: $363.3B 

 

Toyota Motor 

Global 2000 Rank: 9 

Country: Japan 

Industry: Auto & Truck Manufacturers  

Sales: $235.8B 
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Profit:  $192.7B 

Assets: $406.7B 

Market Value: $177B 

 

Bank Of America 

Global 2000 Rank: 11 

Country: U.S. 

Industry: Banking 

Sales: $91.5B 

Profit:  $15.8B 

Assets: $2.2T 

Market Value: $156B 

 

AT&T 

Global 2000 Rank: 12 

Country: U.S.  

Industry: Telecommunications 

Sales: $146.8B 

Profit:  $13.2B 

Assets: $402.7B 

Market Value: $234.2B 

 

Citigroup 

Global 2000 Rank: 13 

Country: U.S. 

Industry: Diversified Financials  

Sales: $85.9B 

Profit:  $15.8B 

Assets: $1.8T 

Market Value: $138.1B 

HSBC Holdings 

Global 2000 Rank: 14 

Country: United Kingdom  

Industry: Banking 

Sales: $70.3 Billion 

Profit:  $13.5 Billion 

Assets: $2.4 Trillion 

Market Value: $133 Billion 

Wal-Mart Stores 

Global 2000 Rank: 15 

Country: U.S. 

Industry: Retailing 

Sales: $482.1B 

Profit:  $14.7B 

Assets: $200B 

Market Value: $215.7B 
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Verizon Communications 

Global 2000 Rank: 15 

Country: U.S. 

Industry: Telecommunications 

Sales: $131.8B 

Profit:  $18B 

Assets: $244.6B 

Market Value: $206.2B 

 

PetroChina 

Global 2000 Rank: 17 

Country: China 

Industry: Oil & Gas Operations 

Sales: $274.6B 

Profit: $5.7B 

Assets: $368.7B 

Market Value: $203.8B 

 

China Mobile 

Global 2000 Rank: 18 

Country: China 

Industry: Telecommunications Services 

Sales: $107.8B 

Profit: $17.1B 

Assets: $219.9B 

Market Value: $241B 

 

Samsung Electronics 

Global 2000 Rank: 18 

Country: South Korea 

Industry: Semiconductors  

Sales: $177.3B 

Profit: $16.5B 

Assets: $206.5B 

Market Value: $161.6B 

 

Ping An Insurance 

Global 2000 Rank: 20 

Country: China 

Industry:  Diversified Insurance 

Sales: $98.7B 

Profit: $8.7B 

Assets:$732.3B 

Market Value: $90B 
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Allianz 

Global 2000 Rank: 21 

Country: Germany  

Industry: Insurance 

Sales: $115.4B 

Profit: $7.3B 

Assets: $926.2B 

Market Value: $79.7B 

 

Volkswagen Group 

Global 2000 Rank: 22 

Country: Germany 

Industry: Auto & Truck Manufacturers  

Sales: $246.2B 

Profit: $7.1B 

Assets: $414.6B 

Market Value: $73.1B 

 

Microsoft 

Global 2000 Rank: 23 

Country: U.S. 

Industry: Software & Programming  

Sales: $86.6B 

Profit:  $10.2B 

Assets: $181.9B 

Market Value: $407B 

 

BNP Paribas 

Global 2000 Rank: 24 

Country: France 

Industry: Banking 

Sales: $74.9B 

Profit:  $7.4B 

Assets: $2.2T 

Market Value: $66.8B 

 

Daimler 

Global 2000 Rank: 25 

Country: Germany 

Industry: Auto & Truck Manufacturers 

Sales: $165.7B 

Profit:  $9.3B 

Assets: $235.9B 

Market Value: $75.4B 
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