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SOBRE O EXERCÍCIO DO PODER: CONTRADIÇÃO E 
MANIPULAÇÃO

“Já  que  interesses  e  verdades  não  provém  'da'  realidade  nem  de  uma  poderosa  infra-
estrutura, mas se limitam conjuntamente por programas de acaso, seria conceder-lhes honra em 
demasia pensa que sua eventual contradição é perturbadora:  não há verdades contraditórias 
num mesmo cérebro,  mas apenas  programas diferentes,  que encerram cada um verdades  e 
interesses diferentes, ainda que essas verdades levem o mesmo nome. Conheço um médico que, 
homeopata  com  paixão,  tem  contudo  a  sabedoria  de  prescrever  antibióticos  quando  a 
enfermidade é grave: ele reserva a homeopatia para os casos anódinos ou desesperados; sua boa-
fé é inabalável, eu garanto: ele tem vontade de se encantar com remédios não conformistas, de 
uma parte, e de outra, considera que o interesse do médico e o do enfermo e que a enfermidade 
sare.  Estes  dois  programas  não  têm  nada  de  contraditório  nem  mesmo  de  comum  e  a 
contradição  aparente  não  é  senão  na  letra  das  verdades  correspondentes,  quer  se  seja 
homeopata, ou não. Mas as verdades não estão inscritas como estrelas sobre a abóbada celeste: 
são a pequena esfera de luz que aparece no extremos da luneta de um programa, de tal modo 
que a dois programas diferentes correspondem evidentemente duas verdades diferentes, mesmo 
que seu nome seja o mesmo.

O que tem um certo interesse para a história das crenças. Nosso espírito não se mortifica 
quando quando, parecendo se contradizer, muda sub-repticiamente de programa de verdade e 
de interesse como ele o faz sem cessar; isto não é ideologia: é a nossa maneira mais habitual de 
ser. Um romana que manipula a religião de Estado conforme os interesses políticos pode ser tão 
de boa-fé quanto meu amigo homeopata; se for de má-fé, o será no fato de não acreditar em 
duas verdades contraditórias. Além disso a má-fé não está sempre do lado que se pensa; o nosso 
romano pode ser  sinceramente piedoso;  se  ele  afeta  um escrúpulo religioso no qual  pouco 
acredita, a fim de interromper uma reunião eleitoral onde o povo arrisca votar mal, isso não 
prova que ele não acredite em seus deuses, mas antes disso que não acredita na religião de 
Estado e a considera como um impostura útil inventada pelos homens. Mas provavelmente 
ainda, pensará que é necessário defender todos os valores conjuntamente religião ou pátria, e 
que uma razão nunca é ruim quanto apóia a boa causa.

Nossa  vida  cotidiana  compõe-se  de  um grande  número  de  programas  de  verdade  e  a 
impressão de mediocridade cotidiana surge justamente desta pluralidade que, em certos estados 
de escrúpulo neurótico, é sentida como um hipocrisia; passamos sem cessar de um programa 
para outro, como se muda de comprimento de onda no rádio, mas nós o fazemos sem sabê-lo.”
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