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(...) Odeio os indiferentes, também, porque me provocam tédio 
as suas lamúrias de eternos inocentes. Peço contas a todos eles 
pela maneira quotidianamente do que fizeram e sobretudo de 
como cumpriram a tarefa que a vida lhes impôs e não fizeram. 
(...) Sou militante, e estou vivo, sinto nas consciências viris 
dos que estão comigo pulsar a atividade da cidade futura, que 
estamos a construir. Antonio Gramsci (1917) 
Todos eles [textos] resultaram de compromissos assumidos em 
projetos e eventos de que participei ao longo desse período; 
todos eles provêm da militância de um professor universitário 
engajado em projetos de formação. Geraldi (1993) 
Não bulo com governo, nem polícia e nem censura, é tudo 
gente fina, o meu advogado afirma (...) quando acabar o 
maluco sou eu. (Raul Seixas)  

 
RESUMO: a proposta deste texto é discutir de forma “provocadora” uma certa posição e 

sentido da academia considerando sua relação com o conhecimento e o poder.  
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ABSTRACT: the aim of this paper is discuss in a "provocative" way a certain position and 

direction of the academy considering its relationship with knowledge and power. 
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1. Introdução 
 

A proposta deste trabalho é procurar desenvolver uma reflexão a respeito de um 

certo "modo de ser e de não ser" da Academia que foi/é um lugar, historicamente desde os 

gregos, de uma certa relação com o “poder” (Lagazzi, 1988), com o pensar sobre a 

existência das coisas do mundo, do próprio mundo, do homem e, ainda, um lugar de pensar 
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o fazer deste pensar com suas “posições ideológicas” (Pêcheux, 1988), no rastro de sua 

constituição história.  

Se na mitologia grega, o Olimpo foi o lugar onde os deuses decidiam, em alguma 

instância, o destino dos mortais, com o nascimento do logos grego, o Olimpo, juntamente 

com seus deuses, foi perdendo gradativamente o poder à medida que outro lugar ia 

surgindo sorrateiramente e cuja força enquanto “sentido” (Pêcheux, 1988) de decidir, de 

intervir, de mudar e de determinar em alguma medida a vida dos homens, se fez mais 

intensa e preponderante que acabou por se tornar um tipo de Olimpo na terra com homens 

mortais e eternos ao mesmo tempo.  

Este Olimpo na terra constitui uma certa forma e certo tipo de “pensamento” que 

se tornou uma espécie de conhecimento sobre o qual o homem ou a humanidade - em uma 

perspectiva que o conhecimento é uma construção da/na humanidade e por isto histórica, e 

como tal deveria ser de uso e fruto de todos - talvez, tenha perdido o poder, ou, ainda, 

talvez nunca tenha exercido algum tipo de poder “verdadeiramente” sobre este 

conhecimento. Este novo Olimpo é a Academia com seus “sábios”, “filósofos”, 

“cientistas”, “pensadores”, “mestres”, verdadeiros deuses e semideuses.  

Se se considerar que o Olimpo foi um lugar de intrigas, de disputas e de luta pelo 

poder, na Academia, Olimpo moderno, há também intrigas, disputas no/pelo poder. Além 

disso, a Academia se caracterizou, aos poucos, a partir de uma forma de relação interna e 

externa a ela, uma dupla relação: relacionou conhecimento ao poder de forma mais intensa, 

pois de acordo com Lagazzi (1988: 91), “o poder não precisa ser formal para reger as 

relações”, e poder ao conhecimento, ou seja, conhecimento/poder e poder/conhecimento, 

relação que sucumbiu de vez o poder dos deuses olimpianos que não precisaram brigar 

necessariamente pelo conhecimento, pois este era uma dádiva para alguns deles.  

A partir destas considerações, caso seja verdadeira a proposição, enquanto “efeito 

de sentido” (Pecheux, 1988), que de tempos em tempos a História "cobra" algumas grandes 

sínteses do que o homem produziu ou do que deixou de produzir em matéria de 

pensamento, conhecimento, desenvolvimento filosófico e tecnológico, mesmo de uma 

perspectiva futura para a humanidade, talvez seja o momento, nesta virada de século, de 

atribuir, ainda que de forma precária, algum tipo de sentido a esses deuses e semideuses 

acadêmicos que substituíram os deuses e semideuses olimpianos. 



 

Assim, em suma, a proposta deste trabalho é fazer algumas considerações, ainda 

que de forma breve e muito elementar, a respeito do tipo de sentido que é possível atribuir 

não só aos “sábios”, “filósofos”, “cientistas”, “pensadores”, “mestres”, verdadeiros deuses 

e semideuses, mas também ao lugar Academia enquanto “acontecimento” (Pêcheux, 2002) 

gerador de outros acontecimentos, portanto, gerador de discursividades.  

 

2. Breve Quadro Formal da Análise do Discurso 
 

Minha perspectiva de análise se insere no quadro formal da Análise do Discurso 

de linha francesa – AD – cujo pilar é M. Pêcheux (1969, 1975, 19833).  

A Análise do Discurso, surgida nos anos 60, constituiu seu campo de reflexão no 

limite do linguístico com o social, a partir de três áreas distintas, a saber: a Linguística 

saussuriana sob a égide do estruturalismo, o Materialismo Histórico de Marx por Althusser 

e a Psicanálise de Freud, na releitura de Lacan.  

Em Pêcheux (1988: 160), “formação discursiva, é aquilo que, numa formação 

ideológica dada, isto é, a partir de uma posição dada numa dada conjuntura (...) determina o 

que pode e deve ser dito (articulado sob a forma de uma arenga, de um sermão, de um 

panfleto)”, um lugar tenso, instável de constituição dos sentidos. Sua ‘matriz’, por assim 

dizer é  

 
como um espaço de reformulação-paráfrase onde se constitui a ilusão necessária 
de um “intersubjetividade falante pela qual cada um sabe de ant emão o que o 
“outro” vai pensar e dizer..., e com razão, já que o discurso de cada um produz o 
discurso do outro (umavez que, como dizíamos (...), cada um é o espelho dos 
outros (idem, p. 172). 

 
Orlandi (1999: 43) considera que  

 
a noção de formação discursiva, ainda que polêmica, é básica na Análise do 
Discurso, pois permite compreender o processo de produção dos sentidos, a sua 
relação com a ideologia e também dá ao analista a possibilidade de estabelecer 
regularidades no funcionamento do discurso (...) As formações discursivas podem 
ser vistas como regionalizações do interdiscurso, configurações específicas dos 
discursos em suas relações. 

 
Ainda para Orlandi (2001: 94)  
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a noção de formação discursiva permite-nos observar – e qualificar – as 
diferenças produzidas na textualização do discurso. Diferença que tem um caráter 
particularmente produtivo na relação entre a constituição e a formulação (...)  As 
diferentes formações discursivas regionalizam as posições do sujeito em função 
do interdiscurso, este significando o saber discursivo que determina as 
formulações. 

 
3. Interdiscurso, Memória Discursiva e Interdiscursividade 

 
A noção de “interdiscurso”, um conceito importante para AD, foi cunhada por 

Pêcheux (1988: 162) e está relacionada com a noção de formação discursiva e de 

transparência do sentido, constituindo-se na “dependência” de um “todo complexo com 

dominante”, complexo este cuja característica é estar “submetido à lei de desigualdade-

contradição-subordinação” que também caracteriza as formações ideológicas.  

Além disso, o interdiscurso possui uma objetividade material que “reside no fato 

de que ‘algo fala’ ” - pré-construído (Pêcheux, 1988) ou já-dito - antes em um outro lugar e 

de forma independente, considerando que a sua objetividade material, ainda, caracteriza o 

interdiscurso a partir do “dois tipos de discrepância, respectivamente, o efeito de 

encadeamento do pré-construído e o efeito que chamamos articulação”. 

É importante ressaltar que se o conceito de formação discursiva foi importante 

para Pêcheux conceber o de interdiscurso, este terá igualmente importância para o 

desenvolvimento de conceito de “memória discursiva” (Pêcheux, 1999: 59). Para Orlandi 

(2001: 94), a noção de 

 
interdiscurso (memória) determina o intradiscurso (atualidade), dando um 
estatuto preciso à relação entre constituição/formulação caracterizando a relação 
entre memória/esquecimento e textualização. As diferentes formações discursivas 
regionalizam as posições do sujeito em função do interdiscurso, este significando 
o saber discursivo que determina as formulações. A relação do sujeito com a 
memória se materializa na relação sujeito/autor, discurso/texto. 

 
Para Pêcheux (1999: 50), a memória discursiva deve ser compreendida “no 

sentido de entrecruzamentos da memória mítica, da memória social inscrita em práticas, e 

da memória construída do historiador”. A preocupação de Pêcheux é conceber a memória 

discursiva na relação com o acontecimento histórico, “um elemento histórico descontínuo e 

exterior” (idem: 49), que possui uma complexa estruturação de materialidade discursiva de 

repetição e regularização, compreendida como um jogo dialético cuja instabilidade é um 

elemento caracterizador. Assim, “a memória discursiva seria aquilo que, em face de um 



 

texto que surge como acontecimento a ler, vem restabelecer os ‘implícitos’ (pré-

construídos, elementos citados ou relatados, discurso-transverso etc.)” (idem, p. 52).  

A memória discursiva, ainda, não pode ser compreendida como um lugar em que 

se “depositam” os pré-construídos ou já-ditos, como um grande reservatório histórico de 

registros, é antes “um espaço móvel de divisões, de disjunções, de deslocamentos e de 

retomadas, de conflitos de regularização. Um espaço de desdobramentos, réplicas, 

polêmicas e contra-discursos”.  

Assim, analisar um discurso é procurar estabelecer sua constituição por meio do 

processo de interdiscursividade que está possivelmente relacionado como um nó em uma 

rede, rede de constituição e re-constituição deste processo, seja por paráfrase (Fuchs, 1982), 

por negação, por oposição (Lagazzi-Rodrigues, 2002), redimensionamento, ocultação etc. 

 
4. Sujeito, Condições de Produção e Estilo 

 
O conceito de sujeito, sem dúvida alguma, é um dos mais “caros” para a AD, que 

o concebe levando em conta as condições materiais de existência históricas, o inconsciente 

e a linguagem. Nessa perspectiva, parece não haver espaço para que o sujeito possa dizer 

“eu” sem passar por estas instâncias; em contrapartida parece também ilusória a busca de 

um espaço interno ao sujeito que seja imune, inacessível a interferências sociais, isento e 

livre das determinações históricas e do próprio inconsciente, com um sujeito nascido de si 

mesmo e para além da relação de “todo complexo com dominante”.  

Talvez não seja muita ousadia pensar que este espaço de relativa autonomia revele 

algum “indício” como o faz De Certeau (1990) quando define como “astúcia, estratégia, 

táticas, práticas” as ações dos sujeitos. 

A este respeito, convém considerar, ainda, que pelo fato das Instituições serem 

uma construção da/na história, estão sempre sujeitas a falhas – as  "fissuras", as "erosões", 

as "rachaduras", as "transformações", as "ressignificações", as "brechas" – e uma vez que o 

sujeito é sua parte integrante/constitutiva, muito embora elas possuam uma certa 

estabilidade que o subjuga, é possível, sem perder de vista a perspectiva de que o sujeito 

não é apenas passivo, já que é ele quem "age", "subverte", "corrói", "destrói", "modifica", 

"transforma" sorrateiramente etc. - nas mais diversas instâncias institucionais - através das 

"falhas", das "fissuras", das "erosões", das "rachaduras", das "transformações", das 



 

"ressignificações", das "brechas", dos "sentidos diversos" etc. as Instituições. Ainda 

convém ressaltar que quando elas se "fecham", também "fecham" os sujeitos em suas 

estruturas, momento em que podem se abrir a outras possibilidades de insurgência das 

construções de outros possíveis sujeitos, os sujeitos da resistência às Instituições, da 

resistência às “semi-estruturas”, e, talvez, o sujeito de De Certeau, citado anteriormente. 

Pêcheux (1988), mais comprometido com o materialismo histórico e com as lições 

de Althusser, nega a evidência da existência espontânea do sujeito (a evidência espontânea 

do sujeito é apenas um efeito ideológico elementar), através do processo da interpelação, o 

sujeito é constituído como tal pela Ideologia, que o interpela ao mesmo tempo em que o 

constitui. Esse mecanismo ideológico da interpelação é apagado, "esquecido": o sujeito se 

constitui pela interpelação, na medida em que se inscreve em uma formação discursiva.  

Neste trabalho, com o conceito de sujeito busco analisar alguns sentidos possíveis 

da instituição Academia e de seus sujeitos assim como as diferentes posições que pôde e 

deveria ocupar todo o indivíduo para ser o sujeito desse discurso ou daquele. Em outros 

termos: como devem falar os “Academici” da Academia para serem “Academici”? Quais 

possíveis dizeres dão identidade aos sujeitos “Academici”?  

Em sua leitura sobre o sujeito, Orlandi (2001: 99) concebe que “a análise de 

discurso é a forma de conhecimento que realiza em seu objeto – o discurso – a conjunção 

desses três modos de ‘opacidade’: a do sujeito, a da língua e a da história”. Assim, a autora, 

pensando a subjetividade, afirma que o sujeito “é uma posição entre outras, subjetivando-se 

na medida em que se projeta de sua situação (lugar) no mundo para sua posição discurso. 

Essa projeção-material transforma a situação social (empírica) em posição-sujeito 

(discursiva)”. 

A reflexão sobre o sujeito em Orlandi se coloca de forma a compreender como o 

processo de assujeitamento é um processo que comporta e compreende também a 

subjetividade e subjetivação, pois, o sujeito deve se “submeter à língua, ao simbólico”. De 

acordo com a autora, é a entrada do sujeito no simbólico que permite a constituição dos 

processos de subjetivação. 

Cardoso (2000: 38) a partir das formulações de Pêcheux (1969) elabora um 

quadro das principais condições de produção do discurso que reproduzo abaixo na íntegra: 

 



 

o que fazemos ao usar a linguagem de maneira significativa é produzir discursos, 
que envolve certas condições, ou alguns elementos indispensáveis como: 
1. um locutor (aquele que diz, sua posição sócio-histórica); 
2. um alocutário (aquele para quem se diz o que se tem a dizer, sua posição 
sócio-histórica); 
3. um referente (o que dizer, sempre determinado pelos sistemas semânticos de 
coerência e de restrições); 
4. uma forma de dizer, numa determinada língua (que é preciso que se escolham 
as estratégias para se dizer); 
5. um contexto em sentido estrito: as circunstâncias imediatas; o aqui e o agora do 
ato de discurso; 
6. um contexto em sentido lato: as determinações histórico-sociais, ideológicas, o 
quadro das instituições em que o discurso é produzido – a família, a escola, a 
igreja, o sindicato, a política, a informação, a língua etc. Inclui-se aqui um 

sistema de restrições que determina os objetos, as escolhas temáticas, as 
modalidades enunciativas de um determinado discurso, assim como a relação 
entre os discursos, as possibilidades de citar do interior de um discurso etc.. 
Essas condições de produção nos levam a afirmar que as escolhas de quem diz 
não são aleatórias. 
As condições de produção do discurso não visam apenas ao estudo das formas de 
organização dos elementos que constituem o texto, mas principalmente as formas 
de instituição de seu sentido. 

 
Como foi dito, a questão do sujeito (sua relação com o assujeitamento) para a AD 

tem sido um nó polêmico para alguns analistas. Possenti (2002) concebe que uma das 

possibilidades de pensar o sujeito, restituindo-lhe sua subjetividade, entre outras posições 

teóricas, é a partir do estilo, espaço de inscrição do sujeito:  

 
se é verdade que [ele] não está livre das regras linguísticas, nem das sociais, 
também é verdade que as regras linguísticas lhe permitem espaços e regras 
sociais lhe permitem pelo menos aspirações, representações, mesmo, rupturas de 
regras, lugares onde a subjetividade se manifesta com não necessariamente 
assujeitada, mas sim ativa. 

 
E mais recentemente, Possenti (2002: 123-130) aprofundou alguns aspectos de sua 

tese anterior: 

 
penso que se pode defender que os sujeitos trabalham (ou seja, não são 
simplesmente assujeitados), que haver trabalho dos sujeitos é uma característica 
fundamental dos discursos; e que os sujeitos se definem enquanto tais na medida 
em que mantém, em relação a língua, uma certa distância. 
(...) Para avançar minha tese, diria que o enunciado final não é um efeito 
automático da própria linguagem, mas que exige um sujeito/agente, um locutor 
que executa manobras, que trabalha sobre dados (...) de linguagem. 
(...) Quereria argumentar também que tanto a multiplicidade dos ‘sistemas’ a que 
o sujeito está ‘submetido’ quanto o fato de que tais sistemas não são de fato 
absolutamente sistemáticos (as estruturas falham...) são fatores que permitem, 
quando não exigem, que se conceba um sujeito agindo, manobras (...). 



 

Tenho sido levado a pensar que a posição sujeito que se assume em relação à 
problemática do sujeito é definida em grande parte por critérios ideológicos, no 
sentido mais corrente desta palavra. Penso que não há evidências definitivas, 
sejam elas teóricas, sejam elas empíricas, nem mesmo as geradas nos anos 60, na 
França, que devessem convencer qualquer pesquisador “sério” de que a questão 
foi resolvida por uma certa conjunção do estruturalismo, do marxismo e da 
psicanálise. Não aceito que recusar tal posição signifique simplesmente ser 
positivista, idealista ou ingênuo. 

 
 

Assim, o assujeitamento, pensando as Instituições, a ideologia e o discurso, como 

espaços de inscrição do sujeito, afigura-se como uma “estrutura” cuja possibilidade de um 

certo espaço de mobilidade para o sujeito é inviável porque ele é sempre assujeitado. No 

entanto, na perspectiva de Possenti, “se levarmos radicalmente a sério a língua como 

resultado do trabalho e o discurso como atividade, e se considerarmos que o discurso é feito 

de língua, mas também atua em cada evento circunstancial sobre ela”, ou seja, se há regras 

e elas podem ser subvertidas, isto se dá porque há trabalho do sujeito, e se há trabalho do 

sujeito então existe a possibilidade de haver a subjetivação, um certo desassujeitamento e 

estilo que se afiguram como uma das rupturas do assujeitamento. 

 

5. Academia: breves considerações 
 

A palavra Academia vem do latim Academica-ae, lugar onde os mestres, filósofos 

e professores ensinavam a seus alunos algumas formas de adquirir o conhecimento, de 

compreender os fenômenos ou de conhecer seu objeto de investigação. Esse acesso poderia 

ser a partir de vários pontos, observação direta e indireta, por meios dos sentidos e das 

percepções, e ainda pela técnica ou pela retórica como instrumento. A Academia foi, 

também, um ginásio onde Platão, Aristóteles, entre tantos que "doutrinavam" - talvez seja 

melhor dizer, militavam - suas ideias, um espaço de descobertas e investigação sobre as 

coisas do mundo. Convém lembrar que os pais abastados, reis e príncipes e quase todo o 

tipo de nobreza entregavam seus filhos, alguns poucos "apadrinhados", para receberem uma 

espécie de educação e formação “intelectual”, para se constituir um cidadão da pólis.  

À medida que esta forma de conhecer foi se desenvolvendo historicamente, foi-se 

percebendo quanto as coisas do mundo estão envoltas e cercadas de complexidades, que 

não são evidentes em si. Para conhecê-las foi inevitável o surgimento das disciplinas, áreas 



 

especializadas, como retórica, gramática, artes, física, geometria, engenharia e tantas outras 

sub-divisões. Como a forma de conhecer, que se construiu gradativamente, era procurar 

isolar o máximo uma área específica ou um objeto de um todo, também desenvolveram-se 

tecnologias e formas de compreender o mundo. Assim, a filosofia se dividiu em várias 

áreas do saber e um certo tipo de compreender e trabalhar sobre as coisas do mundo. 

Tornou-se, desde então, um lugar gerador de discursividade, acontecimento, rupturas a 

partir de suas práticas específicas aplicadas a cada área. 

À medida, ainda, que estas áreas foram se distanciando da filosofia, foram 

também "nascendo" as chamadas ciências exatas e humanas. A constituição desses campos 

foi sendo feita no meio de uma luta acirrada pelo monopólio da suposta “verdade”, efeito 

de sentido que, em última instância, é um certo monopólio do “poder” que – todos querem 

se apoderar, - ora avança, ora se cala, ora sucumbe, ora rompe os procedimentos de 

interdição.  

Entre tantos, nesta luta aguerrida, cito alguns nomes, mesmo que de forma esparsa 

e inconsequente: Sócrates foi obrigado a tomar cicuta, Galileu Galilei teve de desmentir-se, 

além de perder a visão, Giordano Bruno foi parar na fogueira da Santa Igreja Católica, 

Averróis, primeiramente, teve seus escritos queimados e depois foi para a fogueira, séculos 

mais tarde o tradutor de sua obra para o latim foi também para a fogueira, Copérnico 

escapou da fogueira porque estava já um moribundo e velho demais para ser julgado, 

Tomas Moore também pagou com a vida, Darwin teve que guardar suas descobertas cerca 

de vinte anos para publicá-las e ainda não escapou da acusação de parricida e da 

ridicularização que virou uma espécie de instituição, Nietzche foi excomungado e chamado 

também de parricida, Marx, Engels, Gramisc, Freud, Bakhtin, Voloshinov, Leon Trotsky, 

Paulo Freire, entre tantos, não escaparam impunes aos procedimentos, não menos violentos 

que o da Igreja Católica, de interdição interna à Academia ou externos a ela.  

A Academia se caracterizou, e ainda se caracteriza cada vez mais, pela forma 

metodológica e esquemática de pensar o mundo e submeter, tanto a forma de pensar quanto 

as coisas do mundo a serem pensadas, a certos critérios sistemáticos - que de acordo com 

Andery et all (1988: 16) 

 



 

o método não é único e nem permanece exatamente o mesmo, porque reflete as 
condições históricas concretas (as necessidades, a organização social para 
satisfazê-las, o nível de desenvolvimento técnico, as idéias, conhecimentos já 
produzidos) do momento histórico em que o conhecimento foi produzido, 
 

 - a partir de princípios paradigmáticos da filosofia e da ciência. Os academici ou filósofos 

da academia, neste rastro de séculos, foram ressignificados, novos sentidos foram 

atribuídos a eles de forma que passaram de academici para cientistas, ou seja, uma nova 

espécie de deuses ou semi-deuses olimpianos na terra. 

O discurso acadêmico “se estabilizou” historicamente a partir de alguns elementos, 

escolhas temáticas, objetos e modalidades de enunciação, que na medida que determinam o 

fazer acadêmico, excluem outras possibilidades deste fazer. Desta forma, o discurso 

acadêmico caracteriza-se: pela constituição de um objeto a ser pesquisado, pela elaboração 

de um problema, pela organização de um corpus todo coerente, pela elaboração de uma (ou 

mais) hipótese e objetivo claro em relação ao objeto e ao corpus, pela inscrição em uma 

linha teórica que possibilite desenvolver uma certa reflexão, por uma metodologia 

adequada à pesquisa, pela descrição o quanto mais precisa do objeto, análise rigorosa, 

“distanciamento” na busca de uma “objetividade” no limite da subjetividade ou 

subjetivação, e elaboração “clara” dos resultados obtidos, conforme Malinowsky (1996), 

ou, como concebe Demo (1985: 71) ao comentar sobre as ciências sociais: “em ciência 

social, não é realizável a objetividade, mas o objetivação, entendida como um esforço e um 

processo interminável e necessário de atingir a realidade”. Já Morin (1996: 46), que 

comenta a relação “sujeito e ciência”, afirma o seguinte: 

 
a ciência clássica excluiu sempre o observador de sua observação, e o 
pensador, o que constrói conceitos, de sua concepção, como se fosse 
praticamente inexistente ou se encontrasse na sede da verdade suprema e 
absoluta (...) expulsou-se o sujeito da história (...) para só se ver 
determinismos. 

 
Assim, seria interessante pensar se apenas o cumprimento desses “critérios” seria o 

suficiente ou bastaria para estar na ordem da Instituição. Ela procura exercer um tipo de 

controle, principalmente a certos temas e seus sujeitos, ou seja, alguns temas podem e 

outros são submetidos à interdição, ou pelo menos a tentativa dela. Isso ocorre em nome da 

“ciência” ou de um interesse de classe? Será que o fazer científico é indiferente e 



 

independente do interesse de classe social, no sentido de Karl Marx (Manifesto do Partido 

Comunista)? 

A título de exemplificação, boa parte das concepções de política, sistema de 

governo, noção como a de democracia, de uma forma ou de outra, são tributárias de 

Aristóteles que com “rigor metodológico”, em “A Política”, fez uma grande síntese e 

reflexão histórica dos diversos sistemas de governo de sua época, reflexão que impressiona. 

No entanto não é possível deixar de lembrar que é também, e, sobretudo, um discurso de 

classe apaixonado, um esforço descomunal, uma defesa da elite de sua época. Será que 

somente a “forma de pensar” é uma condição para o fazer acadêmico? Talvez seja 

importante acrescentar novamente as palavras Andery et all (1988: 15) 

 

dentre as ideias que o homem produz, parte delas constitui o conhecimento 
referente ao mundo. O conhecimento humano, em suas diferentes formas (senso 
comum, científico, teológico, filosófico, estético etc.), mesmo sendo incorreto ou 
parcial, ou expressando posições antagônicas, exprime condições materiais de um 
dado momento histórico. 

 
Seria possível pensar, ainda, que se Sócrates não tivesse “desestabilizado” de certa 

forma o discurso da classe dominante, ele teria sido obrigado a tomar cicuta? Ou que os 

sofistas não teriam sido perseguidos também se não subvertessem um certo discurso da 

ordem vigente? O estigma enquanto efeito de sentido foi tão intenso que durante séculos 

eles foram considerados como filósofos menores. Da mesma forma, Erasmo de Roterdã (de 

Elogia a Loucura) não precisaria fugir tanto caso fosse passivo ao estado de coisas da Santa 

Igreja Católica, que na Idade Média submeteu o conhecimento e o saber, a Academia, às 

suas leituras litúrgicas durante séculos. Nesta mesma esteira, como já citei anteriormente, 

estão Averróis, Galileu Galilei e mais recentemente Leonardo Boff com a Teologia da 

Libertação.  

Seria curioso questionar que sob o manto da cientificidade acadêmica - poderia ter 

um lema positivista: “neutralidade e objetividade” acima de tudo - o que talvez venha a 

determinar uma certa cientificidade é o “conteúdo” ou as “coisas-a-saber” (Pêucheux, 2002: 

55) (certos temas e seus efeitos discursivos) e não a “forma” (o como) para estar em uma 

certa ordem da estabilidade discursiva. Acredito ser interessante invocar Foucault (1971: 9) 

para compreender o que está em jogo: “há muito tempo se cuida de sua aparição; que lhe 



 

foi preparado um lugar que o honra e o desarma; e que se lhe ocorre algum poder, é de nós, 

só de nós, que ele lhe advêm”, assim, o que estaria determinado “o honrar” e o “desarmar”? 

Que sentidos possíveis se poderiam atribuir? As escolhas temáticas e seus “conteúdos”? A 

forma, “o como”, ou mais precisamente, a instância de uma formação ideológica na qual o 

sujeito e seu discurso se inscrevem, pois, sob o manto da cientificidade esconde-se o 

discurso da suposta neutralidade, além de um sentido de trabalho sério de reflexão. Ainda 

conforme Demo (1985: 72)  

 
neutralidade significa isenção de juízo de valor. Se o que dissemos antes tem 
fundamento, não há como não reconhecer que as ciências sociais são valorativas. 
Seu objeto não é e nem pode ser neutro. Se existe pelo menos relativa identidade 
entre sujeito e objeto, não há como imaginar um sujeito que não seja subjetivo, 
principalmente consigo mesmo. A obsessão pela neutralidade acaba 

eliminando o sujeito no processo do conhecimento (grifo meu). 
 

De volta ao ponto, o que a Academia considera como condição necessária para o 

fazer acadêmico é tão ideológico quanto o que ela não considera, e, portanto, exclui. Basta 

pensar o quanto às ciências humanas “penam” para serem reconhecidas como ciência a 

partir dos pressupostos metodológicos das ciências exatas. Da “forma”, ou da modalização, 

para o “conteúdo”, o que deve incomodar a Academia, ou um segmento maior dela, e por 

isso o que ela tenta interditar, é uma espécie de saber, teoria comprometida com as causas 

sociais em detrimento de um compromisso com a “suposta ordem social” que representa 

uma certa continuidade do pensamento das classes, historicamente, dominantes, 

considerando que toda sociedade produtora de discursividade procura exercer controle 

sobre e pelas suas Instituições.  

 
6. Um pouco de análise 

 
Talvez fosse interessante demonstrar por intermédio de uma análise como os 

procedimentos de exorcização dos “temas”, do “conteúdo”, das coisas-a-saber são 

marcados, na Academia, quando identificados com algum tipo de discurso de esquerda 

(conjunto de conhecimento teórico que teve Marx como fundador) que logo é denominado 

ou significado de militante. 

 

De militaris a Militante: uma certa origem e/ou deslocamento 



 

 

Neste tópico creio ser importante fazer algumas referências a partir da origem do 

sentido da palavra militar da qual – tenho a “impressão” – originou-se a palavra militante 

cujo sentido é um deslocamento significativo.  

 

Militaris 

 

O sentido da palavra militaris está relacionado com uma Instituição secular que 

tem por objetivo a defesa do país, de um povo ou de uma nação contra seus possíveis 

inimigos externos e “internos”. Ela caracteriza-se também pela disciplina rígida, pela 

ordem, pela organização centralizada, pela hierarquização bem definida com cada um 

cumprindo o seu papel já preestabelecido, é uma Instituição do Estado ou país cujas 

ideologias e discursos se inscrevem, em sua grande maioria, na formação discursiva do 

Estado. O sujeito, inscrito nessa formação discursiva que é chamada de militar, tem um 

sentido oposto ao sentido de civil, é um sujeito de carreira que deve cumprir determinados 

rituais na Instituição. Assim, militar remete àquele que vive no quartel e não pode ser 

qualquer um, já o civil, é aquele que vive na cidade (campo ou pólis), o suposto cidadão, 

pode ser qualquer um menos o militar. Todo militar pode tornar-se civil, mas nem todo 

civil pode tornar-se militar, pois o militar é aquele que fica sempre de prontidão, já o civil, 

só quando é convocado, após passar por certos rituais de seleção. 

A palavra militar é de origem latina, de acordo com Ferreira (1983)4, o verbo 

milito-are significa combater, fazer guerra; em Faria (1991: 726) o substantivo miles -

militis quer dizer soldado, exército (coletivo), enquanto que o adjetivo militares-e possui o 

sentido de militar da guerra, guerreiro e soldado (idem), o substantivo militia-ae tem o 

sentido de serviço militar que a in discipliam militae profisci, ou seja, obrigação e dever, 

serviço (ibidem).  

                                                 
4 O uso da etimologia, aqui, não tem por objetivo desvendar ou descobrir o sentido, escondido ou perdido na 
poeira do tempo, das palavras, mas tão somente rastrear de maneira rápida e prática um, entre vários, sentido 
que por questões históricas se fixou como referencial, motivo pelo qual tem sua inscrição nos dicionários. As 
análises aqui propostas tem considerações que faço a partir do sentido dicionarizados tem em alguma medida 
a concepção de Possenti (2001: 49-52). 



 

Os sentidos dessas palavras convergem para um ponto comum: soldado e militar é 

aquele que faz guerra, guerreiro; soldado é aquele que defende seu país, sua pátria. Seria 

interessante considerar, também, que na história, muitos exércitos eram mercenários, 

guerreavam para quem pagasse. 

Alguns sentidos são possíveis de atribuir ao militar em uma certa relação de 

oposição ao civil (no sentido de civil, historicamente não se considera o escravo, o 

estrangeiro etc.), cidadão comum, enquanto que o militar já possui, diferentemente, um 

estatuto construído historicamente cujo sentido, geralmente, é aquele em quem o povo 

deposita sua confiança para defendê-lo e para garantir uma certa "ordem interna" em 

determinados momentos de “fragilidade” de suas Instituições. 

Para ser militar há algumas condições, como, altura, possuir um certo porte 

atlético, não ser deficiente físico ou mental, ter disponibilidade total (aquele que fica 

aquartelado), além cumprir todos os rituais de disciplina, de organicidade, de 

hierarquização, o próprio pilar central da Instituição cujos lemas são, geralmente, 

positivistas, como o estampado na própria bandeira brasileira Ordem e Progresso, (a esse 

respeito, ver análise de Orlandi: 2000), ainda nas fachadas de quartéis brasileiros: "aqui se 

aprende a ser soldado, homem e cidadão" (Três Lagoas-MS); "coesão, disciplina, ordem e 

progresso" (Barra Mansa-RJ) etc.. 

Além dos sentidos possíveis de militar, há um outro que está revestido por um 

certo nacionalismo, como defesa da pátria. Assim o militar é aquele que se “sacrifica” pela 

liberdade e glória de um povo, que “pode”, inclusive, oprimir este povo. Neste aspecto, há 

ainda o sentido mítico, o de herói dos grandes feitos, os filhos da nação, aquele que defende 

a soberania do povo com a própria vida. 

 
Militante 

 
A palavra militante, originária da palavra militar, constitui seu sentido em um 

outro lugar - que se opõe à organização ligada diretamente ao Estado - partido político, 

organizações, sindicatos, associações. No entanto, este sentido peculiar tem suas inscrições 

em formações discursivas cujos princípios teóricos e metodológicos advêm do marxismo 

que, entre outras coisas, se opõe ao Estado capitalista e dele quer seu fim para constituir um 

outro Estado a partir de outros princípios teóricos, idealizar um Estado socialista. 



 

Nesse caso, ser militar é ter o sentido assegurado na ordem do discurso de uma 

certa “ideologia” (Pêcheux, 1988) do Estado, e por isso possui um sentido positivo, pois é 

um soldado; em contrapartida, ser militante é constituído em outro lugar, em relação a outro 

discurso, em uma outra formação discursiva, possui um sentido negativo - principalmente 

para certos setores da Academia -, pois, sua atuação, além de “crítica”, é em oposição ao 

sistema político e econômico. 

O militante, um tipo de militar civil, é aquele que "milita" nos partidos políticos 

de esquerda ou em organizações e se constituem em uma formação ideológica à medida que 

se inscreve na construção de uma nova ordem social. Esta ordem é a que tem Marx e 

Engels como seus grandes idealizadores e fundadores deste acontecimento discursivo 

chamado marxismo. 

Assim, ser militante é atender a "um chamado" para ser revolucionário - e não 

herói e defensor da pátria – pertencer a uma Instituição, partido ou organização de esquerda 

de uma organicidade própria, com princípios e objetivos que visam a propagação de 

propostas nas camadas sociais de trabalhadores, operários, camponeses, “grupos” 

marginalizados. 

Considerando que o sentido da palavra militante advém da palavra militar, que 

possui uma memória discursiva na ordem do discurso, é importante compreender como se 

dá este possível deslocamento de sentido por oposição, de militar para militante, com suas 

implicações históricas, pois não se trata apenas de uma mudança de sentido elementar, mas 

de uma reconstrução em um outro lugar que marca seu posicionamento discursivo-

ideológico com outros temas, objetos, conceitos, modalizações enunciativas, coisas-a-saber 

etc. Assim, essa mudança de terreno ou ressignificação de um sentido em outro lugar, 

conforme diz Pêcheux (1971), “é também uma deposição” do sentido primeiro, ou seja, 

uma mudança de terreno. 

Considerarando que o sentido de militante é recente, a partir do acontecimento 

discursivo denominado marxismo, então é possível estabelecer alguns elementos 

significativos que se contrapõem, inscrevendo-se em posições ideológicas distintas. 

Se o sentido de militar é constituído e assegurado nos “Aparelhos Ideológicos do 

Estado”, ligado diretamente ao aparato Estatal (polícia militar, polícia civil, corpo de 

bombeiro, forças armadas, igreja), de outra parte, o sentido de militante se constitui, 



 

primeiro, na oposição militar versus civil, em segundo, um sentido de civil que se opõe ao 

militar, que não pode ser qualquer posição sujeito, a não ser um sujeito militante para 

ocupar este lugar.  

Há oposições e deslocamentos de sentidos, conforme já disse anteriormente, que 

correspondem, inclusive a posições sujeito distintas, algumas significativas que descrevo a 

seguir para demonstrar como foi possível ocorrer o deslocamento de sentido por oposição: 

 

a) O militar se dedica à carreira estabilizada, previsível, enquanto que o militante se 

dedica à “causa” partidária marcada pela instabilidade e imprevisibilidade; 

b) O militante pode ser qualquer “indivíduo” que tenha compromisso com a “causa” 

partidária; o militar não pode ser qualquer indivíduo, dele são exigidas algumas 

condições específicas, de ordem física, intelectual, obediência rígida e regimental; 

c) O militar serve ao Estado, fica aquartelado; o militante milita no partido de 

esquerda, é um atuante junto à classe trabalhadora em geral; 

d) O militante se filia ao partido de esquerda; o militar se alista, no caso de soldado, 

ao passo que os praças e oficiais passam por exame de seleção de aptidão física, 

incluindo exame de saúde, aptidão de conhecimentos gerais; 

e) O militante é da ordem da “desestabilização” política; o militar é da manutenção 

da suposta “ordem” política e econômica a qual ele serve; 

f) O militar está na ordem do discurso; o militante é submetido aos procedimentos 

de regulamentação dos sujeitos e do discurso, para ficar em uma espécie de 

marginalidade, inclusive na Academia; 

g) O militante exerce uma atividade “política”, “dialética”, propagadora de “ideias” 

e princípios, uma atividade subversiva; a atividade do militar é a de preservar certos 

valores e ideais, e, sempre estar preparado para atuar externa, caso de guerra, e 

internamente, para reprimir e manter a suposta “ordem social”; 

h) O militar dá golpe de Estado para assumir o poder para manutenção de certa 

elite; o militante faz revolução socialista junto com os trabalhadores, com os 

camponeses e demais classes marginalizadas para assumir o poder com o objetivo 

de transformar a sociedade a partir de outros princípios; 



 

i) O militante se torna um líder revolucionário pelo reconhecimento de sua atuação 

junto ao partido e perante as massas; o militar é promovido quase que 

automaticamente, ascende às patentes pelos critérios já prescritos na sua carreira; 

j) O militar tem compromisso com o governo, com as elites dominantes; o militante 

tem compromisso com as causas dos trabalhadores e marginalizados socialmente; 

l) O discurso do militante pertence à ordem da subversão; o discurso do militar se 

inscreve na ordem da “manutenção social”; 

m) O militar é um soldado; o militante é um revolucionário; 

n) O militante se inscreve na formação discursiva de esquerda; o militar na 

formação discursiva de direita, que pode ser fascista, nazista, nacionalista, religiosa, 

ditatorial, democrática etc.; 

o) O militar cumpre ordens de superiores em uma escala prescrita; o militante 

debate e discute suas teses nas instâncias do partido; 

p) A causa do militante se inscreve na luta de classe internacional, na defesa dos 

interesses dos trabalhadores em geral, cujos objetivos são de curto, de médio e de 

longo prazo; a causa do militar pertence ao âmbito nacional, luta pela “defesa da 

pátria” cujos objetivos são sempre de curto prazo; 

q) O militar se mantém no seu espaço institucionalizado, o quartel; o militante tem 

por princípio ocupar todos os espaços sociais, sindicatos, associações, escolas, 

inclusive a Academia etc.; 

r) Do militante se espera dedicação à causa a vida toda; do militar se espera 

sacrifício à pátria enquanto estiver na ativa; e 

s) O militar pertence à ordem da continuidade; o militante à ordem das rupturas 

institucionais. 

 

Militante na Academia: a busca de uma definição 
 

Caso tenha algum sentido procurar uma definição, ainda que precária, que possa 

estabelecer alguma relação entre atividade de militante e atividade acadêmica, 

pesquisadora, talvez devesse, inicialmente, tentar elaborar três definições de militante, a 

saber: 



 

 

a) o sentido de militante, de forma geral, estaria relacionado diretamente com as 

posições ideológicas de esquerda e suas organizações, a partir de uma memória 

discursiva das revoluções socialistas, em contra partida, já para as posições 

ideológicas de direita, por exemplo, o termo fixou-se com, primeiro, o sentido de 

correligionário, conforme Ferreira (1999: 562), “(cor + religione + ário)” que ou 

aquele que é da mesma religião, partido, doutrina ou sistema outrem (outras 

pessoas); e, em segundo, o sentido de partidarista (idem, 1505), que ou quem é 

apaixonado por um partido; e em terceiro, ativista (ibidem, 225), relativo a, ou que é 

partidário do ativismo – militante político. Os termos correligionário, partidarista e 

ativista não designam posições de esquerda de forma que não faz sentido designar 

um militante de correligionário, condição que remete mais ao termo “camarada” do 

que a partidarista ou ativista. É interessante notar que os defensores de posições 

nazistas, fascistas, racistas, quer na Academia ou fora dela, não recebem a 

designação de militante, e às vezes nenhum tipo de designação, pois esta visa a uma 

certa invisibilidade social, que é uma forma de marcar uma posição ideológica pelo 

efeito de sentido de não visibilidade; 

b) o militante strictu sensu seria aquele engajado diretamente ao Partido de 

esquerda, comprometido com suas propostas programáticas. Sua atuação social 

possui um sentido irrestrito em qualquer atividade social que ele venha a 

desenvolver. 

c) o militante lato sensu seria aquele que, mesmo adotando um posicionamento de 

ideológico de esquerda, não participa de forma direta do Partido e suas organização, 

no entanto, sua atuação social o leva, em alguma instância, ao pressuposto de 

compromisso com as causas dos trabalhadores e marginalizados socialmente. 

 

Estas definições, ainda que muito elementares, são importantes na medida em que 

busco refletir sobre o papel do academiae militaris aut in academiam militaris. Assim, 

agora tentarei elaborar mais duas definições: 

 



 

d) o in academiam militaris não se constitui nela, a Academia para é ele como um 

porto de passagem, que é consequência de sua atividade. Outro aspecto relevante a 

considerar é que o compromisso com o social não o deixa pertencer a ela em sua 

completude teórica, pois seu projeto tem como pressuposto um horizonte anterior à 

Academia. Por conseguinte, seu compromisso com as causas populares pode levá-lo 

a ela, mas estar ou não estar na Academia não é mesmo que pertencer a ela. Há uma 

diferença significativa entre ser e estar. Ser refere-se ao aspecto existencial, e, 

acrescento, é uma questão de constitutividade; em contrapartida, estar refere-se a 

um estado transitório e não constitutivo. Assim, estar na Academia para o militante 

na Academia é apenas a possibilidade de “falar”, discursar ou marcar posições 

ideológicas de um outro lugar, no exercício da militância política e social. As causas 

sociais, isto é profundamente histórico, sempre precisaram de teóricos que se 

comprometessem com o povo, do mesmo modo que a elite tem seus teóricos e 

cientistas. 

e) o academiae militaris é parte constitutiva dela, historicamente, de um lugar social 

cujo conservadorismo é uma de suas marcas. Cumpre ressaltar que nem por isso a 

Academia deixou de ter seus “rebeldes” que a bem da verdade foram bem poucos, 

mas o efeito de seus discursos foram “estrondosos”, provocaram rupturas e 

acontecimentos (Pêcheux, 1997), que propiciaram a possibilidade de outros 

acontecimentos discursivos, como Eni Orlandi, Paulo Freire, Wanderley Geraldi, 

Sírio Possenti, Frei Beto, Leonardo Boff só para citar exemplos mais recentes.  

 

Para o militante da Academia o compromisso não tem nenhuma relação direta ou 

indireta com o social, e seu fazer acadêmico é para a Academia e a ela pertence por 

“natureza”. Faz-se necessário ressaltar que o efeito de sentido produzido pela Academia em 

nome do discurso da suposta “neutralidade” é um elemento que a resguarda da “suposta” 

responsabilidade do fazer acadêmico. Talvez fosse desnecessário falar que há um jogo de 

poder, vaidade e representação na Academia que tem por, entre outros, objetivo camuflar e 

amenizar pelo efeito de sentido a responsabilidade do que é feito e como é utilizado o 

conhecimento produzido nela e para ela. 



 

A “neutralidade” científica, que se apresenta como um certo discurso a-ideológico, 

tão propagada, que virou um mito, é uma forma de poder científico, como se o fazer 

acadêmico estivesse para além das ideologias. No entanto, de acordo com Boudon (1989: 

188) “chegamos imediatamente à conclusão de que não somente o conhecimento científico 

não está ao abrigo das crenças [ideologias] não demonstradas, como não poderia viver sem 

elas”, ou seja, se há trabalho científico, há ideologia, pois, ainda de acordo com Boudon 

(idem, 189) “a ideologia se desenvolve mesmo no coração do trabalho científico”, e eu 

acrescentaria, parafraseando Pêcheux, não há ciência sem ideologia, no mesmo sentido que 

não há ideologia sem ciência, ou seja, não há ideologia que não tenha uma inscrição, 

explicação ou descrição científica, pois ambas são categorias constitutivas. 

Além do compromisso com ela, os militantes da Academia - só para fazer um 
paralelo com a posição ideológica de jornalista, nas palavras de Accardo (2000: 20-1) 
 

Não precisam violentar sua consciência, ou transformá-las em propagandistas. O 
senso de dignidade jornalística jamais aceitaria tal coisa. Para garantir a melhor 
informação ao melhor dos mundos capitalistas, nada como deixar os jornalistas 
trabalharem livremente ou, para ser mais claro, deixá-los acreditar que seu 
trabalho não obedece a nenhum outro imperativo, nenhum outro limite a não ser o 
das regras específicas do jogo aceito por todos. Deve-se confiar na ‘consciência 
profissional’. (...) Com profissionais ideologicamente confiáveis nos postos de 
comando, o mecanismo de cooptação, aberta ou dissimulada, garante um 
recrutamento de pessoal capaz de impedir a entrada de raposa no galinheiro ou de 
hereges na missa. Esse mecanismo começa a funcionar já nos cursos de 
jornalismo e prossegue, continuamente, nas redações. (...) Se existe uma coisa 
que não se pode censurar nos jornalistas – salvo raras exceções – é a boa-fé com 
que realizam seu trabalho. Uma vez tendo assimilado perfeitamente a lógica do 
sistema, eles aceitam livremente aquilo em que são obrigados a acreditar. Agem 
de forma orquestrada sem necessidade de se orquestrar. Sua identidade de 
inspiração torna desnecessária a conspiração. (...) Se tivéssemos que resumir em 
poucas palavras a crença dos jornalistas, diríamos que eles acreditam 
sinceramente em um capitalismo com face humana, e têm absoluta certeza de que 
nessa crença não há nada de ideológico. Como ocorre com os atores de todos os 

campos sociais, a visão dos jornalistas se caracteriza por uma mescla de 

doses variadas de lucidez e ceticismo, de visto e de não-visto ou entrevisto 
[grifo meu]. 

 
Assim, é preciso evitar “a entrada do herege na igreja” e “da raposa no galinheiro”, 

ou seja, o discurso que não estiver na ordem da Instituição ou de um classe social deve 

sofrer interdições. “Herege” e “raposa” são metáforas para designar o militante interditado 

na Academia ou sua possível interdição. 

Após estas tentativas de elaboração, alguns comentários são, ainda, necessários. 

Ambos “produzem” pelo efeito de sentido de suas posições ideológicas, “elaboram”, 



 

“desenvolvem” teorias, discursos, metodologias, sistemas complexos, leis, regras, 

postulados mas com perspectivas, bem diferentes, que podem ser “instrumentos” de 

transformação social, política e econômica, no caso do militante na Academia, ou para a 

manutenção da ordem social, política e econômica, no caso do militante da Academia. Se 

fosse fazer uma provocação inconsequente, bastaria perguntar para a Academia: isto serve 

para quem afinal de contas? Quem verdadeiramente vai se beneficiar disto? Isto está a 

serviço da população? Esse conjunto de pesquisa atende a qual demanda social?  

A diferença elementar de sentido, no entanto, está no fato de o militante da 

Academia ter a própria Academia como princípio, lugar conservador, e o militante na 

Academia a ter como possibilidade de se “apropriar” de um espaço, entre tantos, para 

pensar as questões sociais. O militante na Academia, na sua produção teórica e produção de 

conhecimento, não perde de vista a questão social, ao passo que o militante da Academia 

tem a própria Academia como fundamento de sua prática.  

Será que haveria alguma possibilidade de submeter a produção do conhecimento a 

algum tipo de ética, estética, moral e principalmente perguntar-lhe de sua função social 

para a humanidade? Creio que urge que a Academia pergunte e responda por si, caso, 

talvez no futuro ela acabe por se transformar em sitio arqueológico, igual à Academia de 

Aristóteles. 

Outra questão, para além da relação do compromisso social e o fazer acadêmico, 

diz respeito ao “encanto teórico” que os militantes da Academia têm no seu fazer cotidiano, 

que parece estar “enlevado”, meio “enfeitiçado” independentemente de seu uso e sua 

consequência, muito embora, em muitos casos, não seja possível prever a totalidade das 

“aplicações” desse fazer. Não é sem propósito que a Academia está muito distante do resto 

do mundo e das coisas mundanas, isto para não perturbar o ritual acadêmico, como 

também, em outro lugar, não é sem propósito que as liturgias são verdadeiros monólogos, 

isto para não “perturbar o ritual religioso”. 

Será que não é chegada a hora de uma radicalização da Academia? A hora de o 

Olimpo moderno “descer das nuvens”, para se socializar, mesmo que correndo alguns 

riscos e abrir um diálogo com a humanidade, com os mortais? Quem sabe, talvez, estas 

questões fiquem, infelizmente, para as futuras gerações acadêmicas, ou como escreve o 

escritor Graça Aranha: “não te canses em vão, que a terra que havia te prometido não é 



 

esta, ela virá com o sangue redimido das futuras gerações”. Creio que a comparação 

procede de alguma forma. 

Já o militante na Academia, uma vez que sua reflexão não vem “disfarçada”, é 

marcado no discurso, na sua posição sujeito, como se estivesse etiquetado. O procedimento  

mais comum sobre ele é a tentativa de desqualificação do discurso de comprometimento 

com as causas sociais, tal como: “mas isto é discurso de militante, não tem valor 

científico”, discurso que “corre” em algumas discussões acadêmicas. 

Esta desqualificação se dá, primeiramente, pela acusação, pela posição ideológica 

no e do discurso, como se existisse uma marca discursiva a-ideológica, mesmo que se 

cumpra todo o ritual e protocolo, como se estes também não fossem marcados e eles se 

constituíssem para além da luta de classes, como se estivessem na “eternidade” com Deus, 

imunes à constituição histórica e aos embates políticos.  

Em época de repressão social os primeiros a terem os discursos interditados são os 

militantes na Academia, artistas, líderes populares e toda uma gama de pessoas 

comprometidas com as causas populares e, na mesma proporção, o que é produzido pelos 

militantes da Academia é posto em relevo, prestigiado. Não sem propósito que certas 

teorias que servem para legitimar uma certa posição de direita, ideologia da classe 

dominante, ganham destaque com frequência.  

Para terminar este tópico, gostaria de observar uma questão de sentido da 

expressão na – como posição transitiva, cujo efeito de sentido implica possuir uma 

exterioridade, uma posição ulterior – e a expressão da – como posição constitutiva, cujo 

efeito de sentido possui uma interioridade sem exterioridade. Da mesma forma, a academia 

possui dois sentidos como posições ideológicas norteadoras com as expressões ser e estar 

que perpassam e que constituem um lugar de interdições, de desqualificação, de ação e 

reação, um lugar de “sutilezas”. 

Fica uma pergunta como mais uma provocação: será que algumas teorias teriam 

algum sentido histórico se seus “autores” não tivessem em sua origem uma certa militância 

política em relação a na e da Academia enquanto capital de poder, de inovação, de ruptura, 

de conservação marcando dessa forma um posição ideológica? 



 

Assim, de certa forma o que está em questão, grosso modo, é um tipo de “capital 

científico” relacionado com as posições de classes e de grupos De acordo com Bourdieu 

(2004: 35): 

 
Segue-se que os campos [academia] são o lugar de duas formas de poder que 
correspondem a duas espécies de capital científico: de um lado, um poder que se 
pode chamar temporal (ou político), poder institucional e institucionalizado que 
está ligado à ocupação de posições importantes nas instituições científicas, 
direção de laboratórios ou departamentos, pertecencimento a comissões, comitês 
de avaliação etc. e ao poder sobre os meios de produção (contratos, créditos, 
postos etc.) e de reprodução (poder de nomear e de fazer as carreiras) que ela 
assegura. De outro, um poder específico, “prestígio” pessoal que é mais ou menos 
independente do precedente, segundo os campos e as instituições, e que repousa 
quase exclusivamente sobre o reconhecimento, pouco ou mal objetivado e 
institucuionalizado, do conjunto de pares ou de fração mas consagrada dentre eles 
(por exemplo, com os “colégios invisíveis” de eruditos unidos por relação estima 
mútua). 
Dado que a inovação científica não ocorre sem rupturas sociais com os 
pressupostos em vigor (sempre correlativos de prerrogativas e de pivilégios), o 
capital cientítifico “puro”, ainda que esteja em conformidade com a imagem ideal 
que o campo quer ter e dar de si mesmo, é, pelo menos na fase da acumulação 
inicial, mas exposto à contestação e à crítica, controversial, como dizem os 
anglo-saxões, de que o capital científico institucionalizado, e pode ocorrer , em 
alguma disciplinas, que os grandes inovadores (Braudel, Lévi-Strauss, Dummézil, 
por exemplo, no caso das ciências socials) sejam marcados por estigmas de 
heresia e violentamente combatidos pela instituição. 

 
Ainda no dizer de Bourdieu (2004: 21) “em outras palavras, é preciso escapar à 

alternativa da “ciência pura” totalmente livre de qualquer necessidade social, e da “ciência 

escrava”, sujeita a todas as demandas político-econômicas” e ainda “a luta científica é uma 

luta armada entre adversários que possuem armas tão potentes e eficazes quanto o capital 

cienetífico coletivamente acumulado no e pelo campo científico” (pag. 32). 

Vale a pena citar Fukayama, nos Estados Unidos, que defendeu o fim da história e 

da ideologia e da história, que segundo Giannotti (1992: 31-32): 

 

os ideólogos neoconservadores montaram uma verdadeira operação de marketing 
para transformar Fukayama num grande pensador, numa referência necessária 
àquele que, como nós, sul-americanos, estamos ficando a margem da história. 
 

Algumas considerações finais 
 

A Academia, em síntese, modernamente, tem sido um lugar de organização, 

produção e reprodução do conhecimento tanto material quanto intelectual. Todo este 



 

processo se fez em consequência e resultado de uma construção histórica feita a “várias 

mãos” cujos resultados a cada etapa provocaram e ainda provocam rupturas 

epistemológicas, filosóficas de toda ordem, avançando em diversas direções, previsíveis e 

imprevisíveis. 

Nesta trajetória, a Academia forjou mitos, mestres, que foram esquecidos, mestres 

sem discípulos, e também forjou discípulos que viraram mestres. O legado deixado por eles 

todos serviu a toda ordem de interesses sociais e ideologias que escaparam e ainda 

continuam a escapar cada vez mais a um certo propósito do qual é impossível imaginar 

algum tipo de restrição e controle, dada a dinâmica que o processo dinâmico da existência, 

sempre precária e curta, impõe para a história, lugar sem exterioridade no qual o sujeito se 

constitui, se “realiza”, se subjetiva, se constrói, se camufla, se destrói, se esfacela, se impõe, 

se submete, se nega, se afirma, se subverte seja como sujeito militante, sujeito “passivo”, 

sujeito indiferente e sujeito de toda ordem, na Academia ou fora dela.  

Entre tantas considerações levantadas, uma outra talvez seja interessante levar em 

conta: se os espaços sociais se constituem em espaços de luta de classe em maior ou menor 

proporção, de acordo com a proximidade ou distância das relações e redes ligadas direta ou 

indiretamente ao poder central, assim, todos os lugares sociais são marcados 

ideologicamente, a Academia, olimpo moderno, não está imune às ideologias, muito 

embora no discurso do senso comum ela se configure como uma ilha a-ideológica e neutra, 

com sujeitos, “sábios”, “filósofos”, “cientistas”, “pensadores”, “mestres”, verdadeiros 

deuses e semideuses, também a-ideológicos, em nome do “saber”, do “conhecimento”, de 

uma classe dominante que inclusive não são a-ideológicos, considerando que este sentido é 

apenas um efeito de sentido de uma posição ideológica. Nesse sentido, de acordo com 

Bourdieu, o “'campo científico' [também das ideias] é o lugar de uma concorrência violenta 

onde o que está em jogo é o 'monopólio da autoridade científica’”, o poder que todos 

querem se apoderar.  

A partir das posições traçadas até aqui, considerando que a atividade de pesquisa, 

científica, filosófica e de ensino, se inscreve na ordem de uma certa militância política 

(explícita ou não pelo seu efeito de sentido e pelas posições ocupadas), por mais que se 

queira negar sua inscrição nesta ou naquela formação discursiva, nesta ou naquela 



 

ideologia, ainda assim, a atividade acadêmica também se “notabiliza” pela sua militância 

política, que é constitutiva do fazer teórico, filosófico, tecnológico, pragmático etc. 

Antes de concluir gostaria de esboçar uma síntese de alguns pontos: 

 

a) a Academia veio em substituição ao Olimpo; 

b) os “sábios”, “filósofos”, “cientistas”, “pensadores”, “mestres” substituíram os 

deuses e semideuses olimpianos; 

c) de militar a militante houve um deslocamento de sentidos por oposição; 

d) Academia é lugar de produção, reprodução conhecimento; 

e) a produção e a reprodução da Academia sempre serviram e ainda servem a toda 

ordem de interesse social e ideológico; 

f) a Academia, como seu conhecimento, seu saber, seus pesquisadores não é de 

forma alguma a-ideológica; 

g) a distinção entre militante da academia para militante na academia; 

h) as palavras partido, participante, partidário convergem para o mesmo ponto: 

partido/academia e militante/pesquisador 

i) é hora de uma síntese histórica, de interrogar a Academia a respeito de algumas 

questões: a quem serve verdadeiramente ou não serve verdadeiramente?  

 

A bem da verdade, se usei o termo militante da Academia, isto foi de forma leviana, 

indevida e inconsequente, pois não existe verdadeiramente militante da Academia, o que 

existe de fato são correligionários ou partidaristas da Academia e militante na Academia. 

Este último ocupa uma posição sujeito de “herege e raposa”, a perturbar uma certa ordem 

na Academia, olimpo moderno. 
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