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ETIQUETA e PODER – amigos íntimos
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Quantos tipos de poder existem ?

Pensando rápido, podemos pensar no poder do dinheiro, no poder político,
no poder da força, no poder da sedução, no poder da manipulação, da
religião, das redes sociais, da mídia e da informação, da lei, do
conhecimento.

Uau !
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Ainda existe um outro tipo de poder bem menos óbvio, mas muito eficaz – o
poder da etiqueta.

Nossa proposta é discutir a relação entre etiqueta e poder, que se
entrelaçam há séculos, a ponto de isso fazer parte do nosso imaginário sem
que prestemos atenção.

Isso é importante ? Claro ! Porque o exercício do poder só tem dois lados :
o de quem exerce o poder e o de quem se submete a ele.

Ou seja, o de quem manda e o de quem obedece.
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Em 12 tópicos, discutimos aspectos
importantes desse binômio.

I. Etiqueta
II. Linhagem e educação
III. Guerra
IV. Herói, honra
V. Excelência
VI. Perversão
VII. Ética e estética
VIII. Força
IX. Tempo
X. Nova ordem
XI. Hierarquia
XII. Vida amorosa



Discutimos a questão da relação entre etiqueta e hierarquia, além de outros
pontos ligados a isso : a importância do ver e ser visto, a origem da etiqueta na
Corte (com Luís XIV) e todos os aspectos envolvidos nessa origem.

Abordamos ainda a importância da aparência,
da fala, da ruptura entre refinamento e rudeza.
E da honra, ponto central no exercício de
poder.

Sem esquecer do item “espetáculo” e da
subordinação dos afetos.

Luís XIV
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Debatemos também a perversão desse modelo
e as 3 vertentes atuais :
▪ $ (nova elite financeira, para a qual o

dinheiro é um valor em si)
▪ força (governos que defendem só seus

próprios interesses)
▪ religião (grupos e governos teocráticos, que

colocam um deus – o deles – como valor
supremo).

Ou seja, os 3 modos de uso da força.

As discussões passam ainda pela questão da contraposição linhagem (os bem-
nascidos) e educação (conhecimento e mérito).

Hércules



Luís XIV

Napoleão Bonaparte
O poder dos símbolos : Zeus e Athena, Luís
XIV, Napoleão. Nós explicamos por que e
principalmente como isso se reproduz – o
presidente francês Emmanuel Macron forjou
sobre ele mesmo a expressão “Júpiter no
Eliseu”.

E ele não está sozinho. Da rainha da Inglaterra à Igreja católica, passando pela
figura de grandes esportistas que são venerados como se fossem heróis,
discutimos com você a questão do poder simbólico e da representação.

Zeus

Athena
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Guerra (conflito), inimigo externo, glória, honra, vaidade, alianças,
símbolos invisíveis, conquista, determinação, excelência, estratégia.

À primeira vista nada disso tem uma relação direta com etiqueta. Mas
acredite : tem e muito.

Sem conhecer essa relação – e toda sua fundamentação – fica difícil estar
bem preparado para lidar com relações de poder.

Menelau, guerreiro
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