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Capítulo II
A visibilidade como condição humana

“Existe uma volúpia em ser gente”

Clarice Lispector

Há uma construção social que regula política e culturalmente os indivíduos,

mesmo quando parece estar em crise e no centro das polêmicas filosóficas, qual seja:

a esfera pública. Desde os gregos, ela reúne os cidadãos, instaura disposições e é

também berço de mudanças e de revoluções. Na sociedade moderna, dela fazem

parte todos os indivíduos e suas expressões coletivas, mesmo sem o saberem e se

darem conta. A esfera pública  é, pois, por excelência, o lugar do encontro com o

outro. E é sobre essa esfera e sua força centrípeta, geradora da sociabilidade, que nos

interessa falar; essa esfera para a qual os indivíduos olham e se sentem instados a

produzir opiniões, agir, trabalhar, criar, comportar-se, sempre par rapport a outrem.

Alargamos aqui, como se pode ver, o conceito de esfera pública além do seu

papel político já anteriormente referido, no sentido de englobar antropologicamente

todo um conjunto de determinações políticas, econômicas e culturais, materializadas

em forças sociais, espaços coletivos, instituições, entre outros, que engendram,

positiva ou contraditoriamente, a sociabilidade. O sentido de esfera pública ora

aludido poderia, pois, em certa medida, apoiar-se em Habermas (1984), como o

domínio da sociedade onde a opinião pública é formada e fundada. Esse espaço da

troca social equivaleria, para além da política, ao mundo da vida1, aquele em que se

faz uso do senso comum, mas também do bom senso. Uma porção da esfera pública

expressar-se-ia, pois, em cada conversação e interação entre os seres humanos no

cotidiano. Resguardado o sentido de mão dupla dessa esfera, os indivíduos poderiam

ser reconhecidos e iluminados em suas pluralidades e diferenças, na perspectiva da

integração da individualidade no coletivo (Rabotnikof,1993).

                                                            
1 Não se trata aqui da esfera da intimidade e do privado stricto sensu, nem daquilo que pode e deve estar
preservado, fechado, vedado aos outros (Rabotnikof, 1993:75), mas daquele âmbito do processo da vida e das
relações sociais - extensivo da casa à rua -, cujas necessidades, de uma forma ou de outra, são canalizadas como
aspirações e demandas para a esfera pública.



(In)visibilidade Perversa                                                                                        Mione Apolinario Sales

81

Sabe-se, no entanto, que originalmente essa concepção habermasiana

enfatizava sobretudo as virtudes da esfera pública burguesa em sua gênese, enquanto

locus de relações “ilustradas” entre segmentos da classe ascendente. Suas práticas

sociais – trocas literárias, debates teóricos, etc. – convertiam-se em idéias e espaços

culturais tornados públicos2. O incremento sócio-econômico da sociedade capitalista,

lado a lado ao do papel da imprensa e da publicidade de modo geral, vai ofuscar esse

nicho intelectual e crítico, à medida que a burguesia se eleva à condição de classe

dominante, conforme os paradigmáticos desdobramentos da Revolução Francesa.

Desde o início, porém, as estruturas de poder se sentiam ameaçadas pela imprensa,

em razão, dentre outras, da velocidade da multiplicação da informação. Seria preciso,

pois, como parte das estratégias de controle delineadas pela ordem do capital, cortar

o elo entre verdade e informação, despindo as leituras da realidade da influência do

pensamento crítico (Lucchesi, 2002). A esfera reservada às pessoas na qual circula e

prolifera a opinião pública - torna-se, então, progressivamente, suscetível às leis do

mercado e à lógica do consumo. Os processos de comunicação pública tendem, pois,

de um lado a se dissolver e de outro a se converter em atos de recepção isolada

(Almeida, 1999).

Abandonamos sem demora, portanto, a companhia de Habermas, na medida

em que a sua visão inicial de esfera pública ampliada, como vimos, entra em crise de

vez, em função da ascensão de novos medias no século XX, os quais

potencializariam aquela, mas sob o preço da perda de conteúdos políticos e de uma

leitura totalizante do real. Acreditamos, contudo, que não houve aí exatamente uma

ruptura de papéis e de funções, mas, em virtude da mudança estrutural a que ele

mesmo se refere, uma inovação das formas de comunicação e de raciocínio.

Mudaram os canais, mas os produtores das informações, ideologias e mercadorias

permaneceram, em sua maioria, burgueses. Acentuaram-se, é verdade, as distâncias

das pessoas comuns 3 e mesmo dos que participam do processo de formação de uma

opinião pública – intelectuais, camadas médias, etc. –, em relação à máquina de

                                                            
2 Habermas é aqui também flagrado, assim como Adorno por Kehl (2004), em uma relação nostálgica com um
ideal de indivíduo: para Adorno, ele não se cumpriu, mas para Habermas, seria uma certa expressão burguesa
desse indivíduo na esfera pública que punha em marcha esse ideal perdido.
3 Foucault (1996) lembra, neste sentido, o esforço político do poder público, no século XVIII, em arrefecer a
produção e o gosto popular pela leitura de folhetins, cujos personagens muitas vezes eram bandidos da época:
neles contavam-se as façanhas destes últimos e o desfecho de suas vida por meio de execuções supliciantes. Pela
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veiculação de fatos, notícias, pautas culturais e representações, em que consiste a

mídia. Ao longo do século XX, porém, será vertiginoso o seu crescimento, sendo

cada vez mais refinado o seu tratamento da linguagem e da imagem. Houve, assim,

realmente uma refuncionalização da esfera pública, com elementos que assinalam,

inclusive, uma “feudalização” dos medias 4. Todavia, como a experiência

democrática tem demonstrado5, não constituem estes fatores absolutos e de mão

única na apreciação do papel cultural desses meios. Trata-se, quando em presença da

democracia, muito mais de um campo tensional entre Estado e sociedade civil, em

que há uma forte disputa de opinião e de visão social de mundo.

 À idealização da imprensa, a princípio, como "instituição por excelência da

esfera pública", segue-se, para Habermas, o desencantamento do seu papel, à medida

que a sociedade burguesa avança e outros meios de comunicação surgem. Ante um

“jornalismo publicitário”, pórtico de entrada de interesses privados na esfera pública,

dar-se-ia, segundo ele, a primazia da comercialização de idéias e produtos de um

lado, e a difusão do conformismo do outro, em detrimento da liberdade de opinião e

de uma representação autêntica do público. Agora, se é certo que com o advento da

sociedade de massas e da indústria cultural passa a vigorar uma certa

superficialização da política e do debate político, isto não quer dizer, entretanto,

como bem lembra Almeida (1999), que

“a midiatização da sociedade e da política, tenha eliminado a existência da
opinião pública e de outras mediações da sociedade ou que impossibilite a
construção de uma efetiva esfera pública democrática. Assim, é preciso discutir
seu processo de produção e em que circunstâncias as opiniões podem ser mais
ativas”.

                                                                                                                                                                            
proximidade do ambiente das ações e das tramas com o universo dos leitores, preocupava a identificação destes
com as narrativas.
4 No Brasil, salta aos olhos a concentração dos meios de comunicação nas mãos de empresários, dublês de
políticos, e de algumas poucas famílias poderosas, os quais fazem desse oficio um negócio lucrativo, muitas
vezes em detrimento do papel social e público que deveria ser a sua marca maior. Trata-se de um vício de
formação, na medida em que os meios de comunicação aqui já nasceram privatizados. Logo, esta é uma dinâmica
que acompanha a historia da indústria cultural no país, como parte dos acordos tácitos e velados entre o Estado –
entidade responsável pela concessão de canais de rádios e TVs - e as elites. Contra esta tendência e em defesa de
uma TV publica, veja-se o Artigo 223 da Constituição de 1988: “compete ao Poder Executivo outorgar e renovar
concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o
principio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal”. Como diz Leal Filho, se esse artigo
ainda não se tornou realidade, tem servido pelo menos “como referência fundamental para o debate que se trava
em torno do aprofundamento do processo democrático no país” (2000:163).
5 Com o apoio, inclusive, dos estudos e pesquisas sobre mídia realizados por uma série de observatórios
sociológicos e antropológicos nacionais e internacionais, como por exemplo a escola anglo-saxônica e a escola
francesa.
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Cabe, pois, mover esforços na direção de um controle público democrático

dos mídias privados e/ou estatais6, de forma  que estes avancem no sentido de se

tornarem efetivamente esfera de visibilidade pública  (sem qualquer redundância) da

opinião pública e não de visibilidade da opinião de sujeitos e interesses privados que

se dirigem ao público (Almeida, 1999).

É mister destacar, ainda, o papel socializador de meios como a televisão –

papel controverso7, massificado e muitas vezes despolitizado, mas ainda sim

potencializador de uma cidadania virtual. Num país de escala continental como o

Brasil, em que apenas 2% da população se informam regularmente pela imprensa

escrita e em que é grande o número de analfabetos funcionais, é de se imaginar o

tamanho da tarefa para superar tal déficit de cultura. Por outro lado, há que se

reconhecer o papel educativo da televisão nesse universo iletrado (Baccega, 2000).

Há quem admita, como Canclini (1997) e Almeida (1999), não obstante a baixa

autonomia e racionalidade implicadas no uso desses meios, a possibilidade de

construir exigências e necessidades sociais pela via do consumo, resultando em

estratégias de pressão para o seu atendimento e obtenção. Logo, há sempre a chance

de se dar um maior engajamento social desse cidadão-consumidor (Mota, 1995) nas

questões ligadas à proteção dos seus direitos, inclusive como consumidor8, com a

adesão a espaços e processos mais amplos de participação popular. Diante do

fenômeno do consumo, uma outra possibilidade que se abre para toda uma gama de

sujeitos (sobre a qual vamos insistir ao longo da tese), é a ruptura com a lei, por meio

de ações delituosas, violentas ou não, mas incensadas pela fetichização das

mercadorias, revelando a plenitude das contradições entre a lógica da propriedade

privada e a fomentação do desejo consumista9 em cenários sociais marcados pela

                                                            
6 Cf. Leal Filho, 2000; e Bucci, E. “Apêndice: Direitos do telespectador” (2004).
7 Bucci, sem maiores idealismos, enxerga na TV brasileira, com base na analise da Globo, gigante das
comunicações à maneira de um polvo e seus múltiplos tentáculos espalhados por sobre todo o território nacional,
não somente um papel socializador do povo, mas também das elites: “Digamos que ela tenha ajudado a
modernizar a sociedade por automatismo ideológico (...) Ela possivelmente concorreu para transportar alguns
bolsões mais atrasados da sociedade, que se encontravam num nível medieval de relações de mando, para um
nível industrial de exploração capitalista” (2000:237).
8 Esse é o paradoxo, por exemplo, do Código do Consumidor  (Lei 8.078, de 11/09/1990), instrumento legal
considerado inovador e bastante avançado por operadores do direito, que se perfilam à esquerda do jogo político
nacional.
9 A força do imaginário do consumo no Ocidente, com sua marca de “ menos-valia” e destituição social para os
que dele participam modestamente ou não participam, não se aplica somente aos países da periferia do
capitalismo: veja-se o seu impacto sobre a psiquê de inúmeras pessoas mundo afora, as quais gastam
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pobreza e pela miséria. Para Bucci, a TV, por exemplo, “ao fomentar o consumo e o

prazer a qualquer preço convida ao gesto violento” (2000:11).

Por tudo isto, entendemos que a esfera pública é muito mais que um espaço

de debate; é o centro de articulação da vida social, o lugar onde se processa a luta

pela afirmação política e cultural. É algo que concerne também à disputa de

hegemonia e de formação, à maneira de Gramsci, de blocos sociais, políticos e

culturais, como a fina aliança que se tece entre os indivíduos na esfera privada e as

organizações da sociedade civil, ou junto às experiências público-estatais

participativas10, as quais têm maior capacidade de escuta e alcance de demandas na

base da sociedade. São esses investimentos coletivos que contribuem para o resgate

de uma opinião pública ativa, capaz de engendrar uma esfera pública autenticamente

democrática e de romper a exclusividade da visibilidade na sociedade moderna pós-

século XX, segundo uma dimensão fetichista e individualista, enquanto redução ética

e estética operada pela indústria cultural.

Vale dizer ainda que essa esfera provocadora de atitudes gozou

historicamente de diferentes hegemonias, conforme a primazia econômica, política e

social de cada época e formação social. Envolve, assim, dimensões particulares e

universais; locais e globais, segundo terminologia mais recente. Deste modo, a

despeito das especificidades nacionais, há algo no território da cultura que desborda

países e continentes e se impõe como modelo em termos de pensamento e produção

social. A influência desse processo se faz sentir no âmbito da esfera pública, com sua

capacidade, ampliada sobremaneira na era das virtualidades midiáticas, de dar

visibilidade a valores culturais, práticas sociais e, conseqüentemente, a certos

indivíduos e grupos sociais.

Bucci (2004a) resume a potencialidade desse espaço público11 instaurado

com a inequívoca participação dos meios de comunicação. Trata-se, segundo ele, de

                                                                                                                                                                            
compulsivamente (cartão de crédito, cheque especial, etc.), em atitudes deletérias para si e para o grupo familiar.
Sob o impulso do prazer do consumo e do valores sociais a ele agregados, como discutiremos logo mais, perdem
o sentido da realidade, assumindo, por vezes, esse tipo de comportamento características patológicas. Perto de
nós, Pereira (2003), em seu estudo sobre jovens universitários em Santo André (ABC paulista), diz que os
compradores compulsivos, quando comparados com outros consumidores, demonstram baixa auto-estima, grande
tendência à fantasia, altos níveis de depressão, mais reações de ansiedade e obsessão. Cf.
[http://nourau.strong.com.br/document/get.php/13/Artigo_prof_grad_LHP_01.pdf.]
10 Caso da prática do Orçamento Participativo , iniciado em Porto Alegre e cujo teor democrático-popular das
formas de gestão da coisa pública alcançou reconhecimento internacional, tendo, dentre outros, motivado naquela
cidade a realização de três Fóruns Sociais Mundiais. Cf. [http://www.forumsocialmundial.org.br].
11 O autor prefere esta expressão, mas utiliza de forma sinônima à esfera pública. Cf. id., p. 232.
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um campo gerado pela comunicação social. “É um espaço por excelência

comunicacional”. E recorrendo a um Habermas, mais recente12 – pós-crise -, apoia a

tese aqui sustentada de que a esfera pública não consiste em apenas um lugar, uma

instituição ou organização. Ela pode ser melhor traduzida como o “espaço social

gerado pela comunicação” (Idem:232). Não exclui, assim, a esfera pública em seu

sentido clássico, como veremos em Arendt; transcende-a, pautando comportamentos

e engendrando novas formas de sociabilidade.

Os principais padrões veiculados são, todavia, aqueles identificados com os

valores e tendências da classe ou fração simbólica e economicamente dominante,

mostrados quase sempre como os mais “inteligentes”, “belos”, “valorosos”,

“importantes” e “poderosos”. Entretanto, essa esfera opera também historicamente

por contraste e exibe um cortejo de figuras supostamente anti-sociais, mas nem por

isso destituídas de poder. O intuito, neste caso, é, porém, o de regular condutas e

desqualificar transgressões como eventos contra e fora da ordem.

Muito embora esse processo esteja em curso há tanto tempo quanto existem

homens e valores ético-morais, bem como formas de poder e de punição associadas à

figura do Estado ou seus equivalentes, ele adquire maior complexidade na

contemporaneidade, na medida em que se mescla à tecnologia de projeção de

imagens e representações de longo alcance13. Quando se coaduna à mídia, essa esfera

assume inéditos contornos virtuais14, ganhando uma nova densidade. Pode, então,

ampliar sua influência coletiva, com muito poucas restrições de fronteira 15, ao tempo

                                                            
12 Habermas, J. Between facts and norms. Cambridge, MIT Press, 1996. [Apud. Bucci, 2004, p. 232].
13 Refiro-me aqui não só à televisão e ao cinema, que impactaram a história da humanidade no século XX, mas
também à imprensa, com seu precioso papel comunicativo e intersubjetivo desde o século XVI - meios que
contribuíram para formar, nos termos de Benedict Anderson (1993), comunidades “imaginadas”, em escala
nacional e internacional.
14 Processo que se intensificou em razão da globalização de mercadorias e da subseqüente difusão de valores e
estilos de vida a ela associada. Nesse cenário, a noção de espaço e tempo, que já vinha sofrendo fortes mudanças
desde o surgimento dos satélites e a possibilidade de transmissão ao vivo de imagens à distância, provenientes de
todas as partes do país e do mundo, se alterou ainda mais com o advento da Internet comercial na década de 90.
Isto porque esse sistema permite a interação em tempo real entre os indivíduos participantes da rede mundial e
lhes dá autonomia de busca de conhecimento, informação e imagens, conforme os seus interesses. Rompe, assim,
com a rígida estrutura comunicacional de um para muitos, típica das mídias de massa (jornal, rádio e televisão), e
permite o contato de um para um e de muitos para muitos, segundo o formato de uma rede em que todos os
pontos se equivalem e não há um comando central. Deste modo, corrobora com o exercício da cidadania em
regimes democráticos, ao diversificar as fontes de informação, o que favorece tanto a tomada de decisão
consciente dos indivíduos quanto a diminuição da influência exclusiva do Estado na determinação da agenda
política (Pinto, 2004).
15 Movimento que se expande do Ocidente – Estados Unidos e Europa - para o Oriente, e do Norte para o Sul do
Globo. As restrições quanto ao acesso a novas tecnologias, com seu poderoso manancial cultural, no passado
recente, foram eminentemente de ordem política, haja vista o fenômeno da Guerra Fria, e hoje se devem
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em que é acessada por todos os que dispõem das condições materiais e sociais

necessárias 16. Fortalece-se, assim, de um lado, a perspectiva de uma macro-esfera de

opinião pública internacional (Castro, 2001). Mas de outro, sobretudo num âmbito

mais próximo,  nacional e local, a midiatização do público pode servir, por vezes, a

controversas necessidades/finalidades de palco, espetáculo, espelho, tribuna, púlpito

e até cadafalso.

Redemoinho de experiências, ponto de inflexão de existências, parâmetro de

condutas, estandarte de modos de vida, os indivíduos vêem e são vistos no âmbito

dessa esfera. Claro que alguns são dotados do fenômeno social da invisibilidade17 ou

de uma visibilidade perversa18. Dentre eles, gostaríamos, pois, de enfatizar a

experiência dos adolescentes infratores, adolescentes pobres das classes

trabalhadoras, os quais também participam de todos esses processos, em sua face

cotidiana de invisibilidade e também de desejos de visibilidade e projeção social.

Voluntária ou involuntariamente, portanto, dá-se muitas vezes a exibição midiática

de suas vidas e trajetórias como contra-modelos, sendo eventualmente elevados à

condição de espetáculo, quando suas ações expressam-se coletivamente, associadas à

prática de violência, a revoltas e rebeliões.

Para entender teórica e historicamente o processo de regulação e o poder

envolvido nas estratégias de visibilidade e invisibilização social mediados pela esfera

pública, lançamos mão do apoio sobretudo de Arendt, Lipovetsky e Foucault, com

suas distintas análises sobre a sociedade burguesa. Assim, perscrutaremos alguns dos

                                                                                                                                                                            
sobretudo, para além das limitações de ordem econômica e tecnológica, a questões étnico-religiosas, caso
principalmente dos países fundamentalistas.
16 Chamamos a atenção para o enorme desafio colocado aos países em desenvolvimento, como o Brasil, num
cenário neoliberal, quanto à universalização do acesso aos equipamentos (aparelhos de radio, TV, computador,
etc.); e das capacidades afins à cidadania cultural de nosso tempo ( leitura mais oportunidade social e financeira
de adquirir ou consultar revista, jornal, entre outros).
17 Caso dos garis em São Paulo: pesquisa realizada pelo psicólogo social Fernando Braga da Costa, que resultou
na dissertação de mestrado (USP) : "Garis – Um Estudo de Psicologia sobre Invisibilidade Pública". Nela, o autor
sugere que a percepção humana é condicionada pela divisão social do trabalho. Por isso, na cena social, os garis
desaparecem como atores sociais. É como se eles deixassem de ser pessoas e se tornassem objetos, coisas
imperceptíveis. Ignorados no cotidiano pela sociedade, é como se não existissem. Esse fenômeno, chamado de
invisibilidade pública, segundo Costa, é anterior ao capitalismo, mas se perpetua nele por causa da valorização da
propriedade privada e da divisão social do trabalho. É expressão, portanto, da violência da desigualdade de
direitos e de dignidade. O autor escolheu essa categoria por considerá-la limite: “não existe um ofício mais
desqualificado, mais subalterno do que limpar e recolher a sujeira dos outros”. De certa maneira, pode-se dizer
que esta situação de discriminação e preconceito, que integram o filtro do olhar-passaporte- para-a-visibilidade e
que remete os sem-nome, sem-rosto, sem-dinheiro e sem-escolaridade para a obscuridade social, poderia ser
estendida para muitos trabalhadores braçais no Brasil. A propósito, ver VIGARELLO, Georges. O Limpo e o
Sujo. Uma história da higiene corporal. SP, Martins Fontes, 1996.
18 Sueli Carneiro destaca, por exemplo, em muitas de suas análises sobre o racismo, o fenômeno de
(in)visibilidade perversa que recai sobre negros e mestiços. Conferir id., 2000.
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múltiplos sentidos da visibilidade na modernidade: como condição humana - acepção

tributária do ideal da cidadania político-republicana; como fetiche associado ao

império da moda e sua estética do visível; e, por fim, como mecânica de um poder

que historicamente seduz, controla e vigia pelo olhar.

São questões fundamentais num tempo social regido pela mídia e pela

indústria cultural. Tempo este também marcado por uma sociabilidade atravessada

pelas profundas contradições do modo de produção capitalista em suas características

mais desiguais e excludentes. Por isso, alguns jovens, premidos pela cultura

fetichista e pela alienação do desejo a que são obrigados a se submeter na sociedade

do capital, resolvem, muitas vezes, esse tipo de impasse no cotidiano de maneira

individualista e violenta, o que gera a associação indiscriminada dos adolescentes

infratores como metáfora da violência. Queremos checar, no decurso da tese, essa

imagem e forma de visibilidade, mais as respostas políticas contidas na revolta

individual e coletiva que elas despertam.

2.1. Esfera pública, visibilidade e cidadania

“A palavra associa o traço visível à coisa invisível,
à coisa ausente, à coisa desejada ou temida,

como uma frágil passarela improvisada sobre o abismo”.
Ítalo Calvino

Em tempos neoliberais e sob a égide do pensamento único (Ramonet,

1998), a perspectiva de fortalecimento da esfera pública torna-se uma exigência

ainda mais viva. Por isto, as ações políticas nesse campo passam a ser mediadas pela

sugestão de Bobbio (1988) de que quanto mais democracia melhor; logo, com signo

inverso ao do liberalismo clássico, porque requer não a existência de menos poder na

sociedade, mas a socialização do poder. As lutas no âmbito da democracia

funcionam também como antídoto político à desqualificação e aniquilamento moral

dos que se organizam e divergem do modelo econômico mundial em curso.

Ao longo da década de 90, a democracia veio, pois, sendo resgatada em

sua substância de princípio e de valor universal pela esquerda em todo o mundo

(Coutinho, 1984). Sem ingenuidade mas também sem falsos temores, abandonou-se

uma compreensão da democracia como algo estritamente formal e mera



(In)visibilidade Perversa                                                                                        Mione Apolinario Sales

88

instrumentalização burguesa, com a convicção de que ela é crucial ao êxito e ao não

isolamento da construção coletiva. Assim, quanto mais visibilidade e oportunidades

de fala melhor, quanto mais espaços de poder a serem redesenhados e resignificados

também. Pois, como diria Wittgenstein, citado por Calvino, “o que está oculto não

nos interessa” (2000:90).

Ademais, como bem pontua Arendt, o mundo é “o resultado do nosso esforço

comum”19 (1989b:336). Não está pronto, requer a manutenção e preservação dos

espaços adequados à construção da sociabilidade, no caso a esfera pública: esse lugar

intermediário entre as pessoas. Merleau-Ponty chama-o de intermundo, “onde se

cruzam nossos olhares e se confrontam nossas percepções” (2000:55), e onde

floresce a intersubjetividade.

Por excelência político, democrático e humano, esse lugar e esse encontro

dizem da paridade, da isonomia, da igualdade fundamental entre os sujeitos, e

permitem torná-los visíveis e audíveis (Arendt, 1987). Garante uma interconexão

entre liberdade e igualdade, tornando tangíveis e reais as atividades e experiências

dos indivíduos, ao permitir que apareçam, sejam observadas, julgadas e preservadas

na memória (Arendt, 1988).

Em países como o Brasil, porém, apesar de todos os esforços e princípios

democráticos de ampliação do exercício da cidadania nas duas últimas décadas, é

ainda enorme o contingente de indivíduos e grupos sociais que ficam de fora desse

processo. Castro (2001) diz que isto acontece, “porque nem sequer possuem

identidade, sobrevivem a cada dia, sem moradia, trabalho e dignidade; não são

sequer subcidadãos” (Idem: 98). Para Arendt, são sujeitos destituídos da condição

humana, a vivenciar formas novas de escravidão, porque se acham, na prática,

privados da liberdade e da visibilidade, obscurecidos e condenados a não deixar

vestígios de que tenham existido. O conjunto de vulnerabilidades sociais que os

caracteriza impediria a ultrapassagem do universo das “necessidades necessárias”

(Heller, 1974), e, em função disso, a admissão e livre participação na esfera pública

(1989:58). Logo, Oliveira tem razão ao pensar no neoliberalismo como uma forma

de totalitarismo, na medida em que contribui para o desenraizamento dos homens, ao

lhes desagregar a vida privada e corroer os laços sociais. Como diria Arendt: “não ter
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raízes significa não ter no mundo um lugar reconhecido e garantido pelos outros; ser

supérfluo significa não pertencer ao mundo de forma alguma” (Grifo nosso.

1989b:244).

Neste tocante, há que se ponderar e acrescentar algumas questões do ponto de

vista político e teórico: uma prende-se ao sentido clássico da política e de esfera

pública para Hannah Arendt, para quem o cidadão, tal como o concebiam os gregos,

é alguém livre da submissão ao mundo da necessidade. Trata-se de uma definição

correta, mas ao mesmo tempo restritiva e elitista. Deste modo, se este é um ideal a

ser perseguido para o conjunto da população na perspectiva de uma cidadania plena,

o que se esboça como possibilidade da ação política no presente de democracias

imperfeitas como o Brasil é a luta pela transformação de carências em direitos e,

como conseqüência, em políticas sociais públicas. No caso, esses sujeitos podem ter

os seus interesses representados no espaço público desde a Constituição de 198820,

seja através de membros com capacidade de discurso e ação dos próprios grupos

sociais referidos, vide os vários movimentos nacionais (sem-teto, sem-terras, e

outros) e internacionais (homeless, chômeurs, SDF/sans domicile fixe), seja por meio

de aliados - representantes de entidades da sociedade civil e políticos à frente de

mandatos populares.

 Não obstante, são sujeitos que integram os dilemas da cidadania escassa e da

ausência de igualdade no país, dilemas de difícil resolução pela via exclusiva da

democracia formal e representativa. Portanto, na travessia histórica em direção à

contemporaneidade de um país que sempre privilegiou as regulações econômicas em

detrimento da esfera pública, que se modernizou de forma desintegradora, sem

modernidade, ou como já dissemos, pela via conservadora, não há como eximir as

elites e os diversos governos de sua responsabilidade pelo acirramento da questão

social. Em decorrência disso, é grande a falta de confiança no Estado, devido ao não

pequeno lastro de corrupção e patrimonialismo que o caracteriza no Brasil21. São

                                                                                                                                                                            
19 Como diz M. Ponty: “há o mundo, há alguma coisa, no sentido forte em que o grego fala (...), há coesão, há
sentido” (2000:90).
20 Como usuários da assistência social, eles têm direito à participação política, segundo o que determina a Lei
Orgânica da Assistência Social (op.cit.). Em função das dificuldades referidas acima, trata-se infelizmente de uma
participação desejável, mas nem sempre real.
21 Gostaríamos de chamar a atenção, neste sentido, para as formas de poder invisíveis  que subjazem aos pactos
políticos e promessas clientelistas, sobre o que já tratamos historicamente no capítulo 1. Quanto à percepção
teórica acima, cabe, porém, situá-la no seio da concepção de política que sustenta as nossas reflexões nesta tese e
também em outros trabalhos de nossa autoria (Sales, 2004 e 1999). De acordo com Ribeiro (1981), a política
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inúmeras, portanto, as perdas societárias, à medida que se esvaem referências

coletivas e multiplicam-se soluções individualistas e regressivas do ponto de vista da

civilidade e da legalidade, como as mobilizadas por muitos adolescentes infratores. O

Estado mostra-se, pois, em razão da crise de que é portador, incapacitado de

estabelecer a ordem e fazer cumprir as leis a contento (Castro, 2001).

 Vê-se, com isso, a um só tempo o significado e a importância de tomar parte

do processo democrático que se desenrola na esfera pública, muito além do

parlamento, justamente pelo fato de as forças em movimento e disputa tecerem

hegemonias e elegerem critérios distintos na distribuição das partes. É preciso

disputar politicamente esse processo, cientes de toda carga de litígio que ele

concentra, na perspectiva da ampliação dos direitos e do resgate de uma cidadania

para a maioria. Para tanto, faz-se necessário que a supressão desse espaço comum

não esteja em jogo. Neste caso, a situação ficaria ainda mais agravada, uma vez que a

perda da relevância da fala e do reconhecimento do outro traz sérias implicações em

termos de perda dos referenciais humanos, deserção da realidade e de barbarização

da vida. Como assinala Rancière (1996a), o fim da vida pública e a negação da

política não promovem ganhos sociais, nem tampouco a quietude e o consenso, mas

sim fecundam privatismos, ressuscitam particularismos violentos e irracionais, como

as xenofobias e o racismo.

 Lipovetsky (1989), por sua vez, acrescenta a partir da sua reflexão sobre a

modernidade alguns elementos importantes à compreensão do papel do conflito

como integrante do que ele chama de idade democrática. As sociedades ocidentais

contemporâneas, segundo ele, seriam inseparáveis do antagonismo permanente do

sentido, de focos sucessivos de dissenso, de novos conflitos de idéias e valores. A

democracia não se fundaria, pois, na similitude de opiniões e na unidade de crenças,

ainda que a liberdade e a igualdade constituam sua base comum. Esta seria, assim,

uma era que favorece um ilimitado processo de crítica e que se acha distante da

uniformização de convicções e de comportamentos, apesar das determinações da

                                                                                                                                                                            
envolve o exercício do poder e revela: quem manda, por que manda e como manda. Revela os sujeitos, os
projetos societários em jogo e a visão de mundo, mais as estratégias de quem se organiza para se opor ou
defender o status quo. Refere-se tanto ao poder que se manifesta e se torna visível, quanto àquele que se organiza
em silêncio e veladamente. Trata-se, portanto, de uma práxis, cujas conseqüências são revestidas de extrema
complexidade, passível de entendimento via análise dos discursos, fatos e interesses em disputa. A política
concerne, em suma, à canalização e encaminhamento de interesses para a formulação e tomada de decisões que
afetem de alguma maneira a coletividade.
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indústria cultural e seus ventos massificantes. Em apoio às teses rancièrianas, ele

também defende que os homens se mantêm juntos, paradoxalmente, “nas e pelas suas

oposições, nas e pelas suas divergências”. Diz ele:

“o próprio conflito sobre as significações sociais e os interesses, longe de
quebrar o laço de sociedade, encarrega-se de produzir uma dimensão de
comunidade de pertença. A divisão e o antagonismo social são criadores de
laço social simbólico, soldam os homens uns aos outros (...) Meio de fazer
participar os indivíduos, de os implicar na definição de um mesmo universo, o
conflito é fator de socialização, de inclusão e de coesão social” (1989: 369).

O desejo de supressão do conflito  pela eliminação do outro ou pela sua

manutenção na invisibilidade vai, assim, na contramão das pulsões dialéticas da vida

social e do sentimento de permanência do mundo. Encarna em lugar disto o

fenômeno totalitário e, sob o signo de Thánatos, a morte da liberdade. A história da

humanidade mostra, no entanto, que mesmo em seus momentos mais trágicos, como

o nazismo e o fascismo, não pereceram a esperança e a capacidade de resistência de

suas vítimas (Heller, 1989), e a dos que se organizaram contra estas modalidades de

totalitarismo. Neste caso, é precisa a análise de Arendt, quando afirma que a força e

o poder não constituem a mesma coisa:

“o poder surge apenas onde as pessoas agem em conjunto (...). Nenhuma força
jamais é grande o suficiente para substituir o poder; onde quer que a força se
confronte com o poder, ela sempre sucumbirá”(1987:29).

A defesa de valores como liberdade, cidadania e democracia, enunciados e

buscados individual e coletivamente na prática social histórica, não pode prescindir,

portanto, do espaço público e da efetivação do poder. Como alerta Arendt, “se (este)

não é efetivado, perde-se”, porque “o poder é sempre (...) um potencial de poder e

não uma entidade imutável” (1989b:212). E, afinal, é ele que mantém a existência da

esfera pública. Segundo Vargas (2000), esta idéia distingue-se da concepção de

poder “ubíqüo e onipresente”, em Foucault, ao passo que, em Arendt, ele é potência

que se atualiza por meio da ação e do discurso em público, o que faz com que essa

esfera não se desvaneça.

No território peculiar à política operam, pois, impulsos e sujeitos que primam

e lutam pelo direito à expressão, à visibilidade, à fala, essenciais à possibilidade de
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atestar e conferir humanidade ao homem. Para tanto, é preciso instaurar o mundo ou

os assuntos comuns aos homens, como objeto de discurso (Arendt, 1987), passível de

discussão, conversa e, na percepção refinada de Rancière, de litígio. A importância

da fala no espaço público está associada à necessidade de desprivatização da

realidade; é necessário que as coisas humanas conquistem a aparição pública, isto é,

sejam expostas em público para adquirir alguma forma de existência. Neste sentido,

de acordo com a formulação arendtiana, “a aparência constitui a realidade (...),

garante-nos a realidade do mundo e de nós mesmos”(1989a:59-60)22.

A questão da (in)visibilidade em Arendt e em Rancière também difere, de

certa maneira, da percepção foucaultiana. Para o filósofo francês, esta sociedade é

dotada da capacidade de ocultar mostrando, vide as malhas e armadilhas do

empirismo e do panopticismo. Suas reflexões acerca do poder, sobretudo em Vigiar e

Punir (1996), permitem que se indague se tornar-se ou deixar-se ficar visível é um

imperativo democrático ou mais uma tirania da domesticação pela ordem, que

pretende controlar e regular todos os aparecimentos e acontecimentos. Agora, se

Foucault resistia ao ocularcentrismo e suas miragens científicas num combate

travado em companhia de muitos de seus contemporâneos franceses, por outro lado,

é um inconteste crítico do totalitarismo23 – termo cunhado por Arendt (1989b) -,

associando a exposição à visibilidade dos indivíduos pelo Estado e suas várias

agências de controle à perda da autonomia e da liberdade. Tese que certamente não

afronta os pressupostos teóricos da crítica de Arendt ao totalitarismo.

                                                            
22 Para os marxistas, a aparência, embora integre a essência, é sempre terreno da pseudoconcreticidade ( Kosik,
1989): ora como presa da ideologia e suas falsificações do real, ora como expressão do alcance limitado e
enviesado do senso comum, e também como objetividade factual, sempre passível de regularidade e classificação,
conforme sustentam o positivismo/funcionalismo, o que equivale, em termos durkheimianos, à coisificação dos
fenômenos e processos sociais, com a conseqüente perda da sua complexidade sócio-histórica e caráter
multifacetado. Eis por que, para Marx, não há uma recusa da aparência, posto que ela é o concreto – ponto de
partida e ponto de chegada da análise. A proposta política e metodológica marxiana é, porém, ir além dela para
reconstruí-la como concreto pensado. A aparência, assim, para ele, esconde e revela, ao mesmo tempo, a
realidade do mundo; para os mais rígidos e ortodoxos, algo difícil de apanhar à primeira vista, resultando em
falsas oposições e mecanicismos.
23 O totalitarismo, segundo H. Arendt (1989b), consiste numa forma de governo e sistema de poder ilimitado,
baseada na organização centralista e burocrática de massas, apoiada no emprego do terror e da ideologia, como
por exemplo a repressão a qualquer movimento de oposição e à livre expressão. A política do medo, com a
descartabilidade generalizada das pessoas, encetada pelo nazismo na Alemanha e nos períodos mais duros do
stalinismo na URSS, a título do controle e dominação total da sociedade pelo Estado, constitui, para ela, também,
paradoxalmente, uma face da modernidade ocidental - a  mesma que foi palco de lutas pela democracia e pelos
direitos humanos, e de experiências inovadoras de bem-estar social e desenvolvimento econômico. Hoje, fala-se
que “escapou” à autora a dimensão totalitária do mercado e do terror praticado pela ideologia do “capitalismo
total”, mais do que nunca em vigor (Kurz, 1999) .
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Para Arendt, a visibilidade, desejada como enriquecedora da condição

humana e expressão da cidadania ativa, não se presta a um papel conformista e

limitado. Impulsionada pela política, ela é um dos artífices da democracia24 e se opõe

tenazmente ao totalitarismo: eis por que deve ser algo intermitente. Opondo-se tanto

ao controle panóptico penal e disciplinar dos indivíduos, quanto ao mito da

evidência total do tempo das fogueiras das vaidades midiáticas, diz ela: “Uma

existência vivida inteiramente em público, na presença de outros, torna-se, como

diríamos, superficial. Retém a sua visibilidade, mas perde a qualidade resultante de

vir à tona a partir de um terreno mais sombrio” (1989a:81).  Ninguém, pois, pode

viver permanentemente nesse espaço.

Ademais, a ação política, segundo a formulação arendtiana, seria pertinente à

esfera da liberdade, a qual, a despeito das diferenças de posição e perspectivas25,

requer a persuasão por meio da palavra26, e recusa a violência como um modo pré-

político de lidar com as pessoas. Em termos societários, esta última pertenceria,

enquanto expressão assimétrica das relações sociais, à escala da força, do mando e da

imposição, o que supõe, por sua vez,  na outra ponta, a obediência, a submissão, a

aquiescência e ainda a sujeição à violência praticada por outrem. A autoridade

política representada pelo Estado deveria ser limitada, assim, à maneira liberal, com

vistas a resguardar a liberdade. Porém, a violência pode vir a ser admitida como

forma de se emancipar das contingências severas ligadas ao plano das necessidades e

de conquistar a liberdade no mundo. Seriam legítimos, embora ilegais, todos os

movimentos que mobilizassem tal expediente de luta contra a opressão, mais a

revolta que eles encerram.

                                                            
24 Vale destacar o discurso e as lutas empreendidas pela esquerda hoje no Brasil e no mundo em defesa da
transparência, no sentido de uma adequada relação entre público e privado, no que tange ao aparelho estatal, e
como um requisito ético-político da democracia a atestar a fecundidade e a complexidade da relação entre
(in)visibilidade, política e esfera pública. A importância destas lutas e bandeira prende-se, assim, ao compromisso
com a visibilidade do poder (Vargas, 2000). Daí por que Arendt, contra qualquer tentação pragmática
“maquiavélica” ou veleidade ética na relação com a política e o poder, cita e complementa o próprio pensador
italiano (O príncipe, cap.8): “Qualquer método pelo qual ‘um homem possa realmente conquistar o poder, mas
não a glória’, é mau” (1989a:88).
25Como reforça Merleau-Ponty: “na ausência de toda diferença, não haveria mediação, movimento,
transformação” (2000:94).  Diz ainda, dentro do mesmo espírito, radicalizando expectativas políticas e
democráticas ante as proposições da esquerda de sua época, mas não desprovido de intuito polêmico e crítico, que
é essencial à dialética, como filosofia e/ou pensamento de situação, ser autocrítica.
26 Tal qual Rancière (1996a e 1996b), que alerta para os sentidos distintos que uma mesma palavra pode ter num
contexto de embate político de luta pelas partes, no sentido de capacidade de escuta e entendimento diversos,
segundo o lugar que se ocupa no mundo, assim M. Ponty também alerta que o significado unívoco constitui
apenas uma parte da significação da palavra. Além disso, há sempre “uma auréola de significação que se
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É preciso, em contrapartida, assegurar democraticamente o ambiente plural de

muitas vozes e a presença dos outros,  por meio dos discursos e enfrentamentos

políticos,  em nome da durabilidade do mundo. Nesse embate, todas as estratégias de

socialização do poder possíveis de serem acionadas, enquanto demanda radicalmente

democrática, vêm a fortalecer o processo de erradicação da dominação e do

despotismo que ainda persistem na vida pública (Castro, 2001). Arendt esclarece

ainda que “é possível dividir o poder sem reduzi-lo” (1989b:214). Por meio da

interação de poderes, pode-se, inclusive, gerar mais poder. E como diria Laclau

(1998), “o poder é a sombra da liberdade”.

Contrária, assim, à confiança na existência de uma verdade única,

eliminadora da discordância dos tempos, falas e sujeitos, afirma Arendt: “o mundo

comum acaba quando é visto somente sob um aspecto e só se lhe permite uma

perspectiva” (1989a:68). O totalitarismo se fertilizaria, assim, na obscuridade, o

outro nome do fim da democracia. A esfera pública é, em contrapartida, locus da

sociabilidade, da cidadania ativa e da experiência do mundo.

Por fim, o sentido de público para ela, como espaço do visível, equivale a

concebê-lo, pois, como produto do empenho político coletivo em tratar os assuntos

comuns de forma aberta e manifesta, tendo como requisitos fundamentais a coragem

e a ousadia para defender o que é justo e empreender o novo e o inesperado. É da

natureza, portanto, das ações políticas dotadas de grandeza violar os padrões

consagrados e atingir o plano do extraordinário, como fruto da convivência entre os

homens em sua pluralidade.

De acordo com o patrimônio político e filosófico clássico grego, respaldado

na obra de Arendt, a coragem era considerada a virtude política por excelência, em

função dos riscos que corre aquele que a abraça em defesa da liberdade. A covardia,

o medo da morte e o apego excessivo à vida eram, por sua vez, vistos como as piores

formas de servilismo e de indignidade (Arendt, 1989a:45). Da ação política imbuída

do valor da coragem, revelada no ato vivo e a posteriori, como manifestação da

identidade – quem se é realmente - advem, pois, a possibilidade da glória e da

imortalidade. O cume da existência humana estava, assim, associado à prática

política, com sua marca de exposição e revelação inscritos em palavras e atos -

                                                                                                                                                                            
manifesta em modos de empregos novos e inesperados, que há uma operação da linguagem sobre a linguagem



(In)visibilidade Perversa                                                                                        Mione Apolinario Sales

95

atividade que não visaria um fim, porque esgota o seu significado no instante mesmo

do seu desempenho. Tratar-se-ia, pois, de uma modalidade de ascese, sob o impulso

da eticidade e da liberdade, e, como tal, desprovida de interesses privados,

pragmáticos e mesquinhos. Nesta perspectiva, a esfera pública, segundo Arendt, seria

“reservada à individualidade: (como) o único lugar em que os homens podiam

mostrar quem realmente e inconfundivelmente eram” (Id. Ibid.:51).

Do mesmo modo, só é admitido no mundo público o que é relevante, digno

de ser visto ou ouvido. Seria, pois, este um espaço protegido contra a futilidade,

reservado à permanência dos homens, com seus feitos e ações, e à durabilidade do

mundo. O irrelevante, do ponto de vista do interesse coletivo, pertenceria, assim, ao

reino dos assuntos privados, mesmo aquele dotado do maior dos encantos.

Todas estas acepções opõem seguramente o pensamento de Arendt à cultura

engendrada pela sociedade de massas, a qual coincide, para ela, historicamente, com

a realidade de perda quase que completa de uma autêntica preocupação com a

imortalidade. Em seu lugar na era moderna, propagar-se-ia  a “vanglória”, isto é, o

desejo de notoriedade apenas como vício privado da vaidade, em que a admiração

pública figura, lado a lado da recompensa financeira: algo a ser usado e consumido

(Id.ibid.65-66). O risco implícito, na fábrica de sonhos que constitui a indústria

cultural, seria o de tornar as pessoas prisioneiras da subjetividade da sua própria

existência, fazendo-as perder o seu lugar no mundo. A contraface do desejo de palco

e brilho acalentado por muitos, também submetida às determinações dessa indústria,

seria o fenômeno de massa da solidão de outros tantos, encerrados em seus lares,

apenas antenados às telas da TV e, mais recentemente, do computador.

Como expressão da auto-alienação da sociedade e da desumanização

percebida em relações fetichizadas, permutáveis e reguladas pela troca, a

exacerbação do individualismo contida na idolatria moderna, ligada a expressões

decadentes da arte, assomaria para os homens, magnetizados por todos esses

processos, como escravidão de si mesmos - resultado humilhante, degradado e

vulgar da inspiração original da visibilidade como condição humana.

Trata-se de uma preciosa crítica, como se pode ver, balizada em princípios e

valores democráticos universais, adensados pela história da complexa relação entre

                                                                                                                                                                            
que (...) remeteria a linguagem a uma nova história. (...) A linguagem é ela mesma um mundo” (2000:97-98).
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política, poder e esfera pública no último século. Todavia, a despeito de tudo isso, é

certo que os meios de comunicação de massa alteraram o quadro das possibilidades

tradicionais de visibilidade, exercendo um grande impacto na esfera pública. À

maneira de Vargas (2000), portanto, indagamos: “dado que os medias massivos

(também) se apresentam como um espaço de aparição, cabe perguntar qual é o

regime de visibilidade que atualizam e quais são os atores que incluem?”. Neste

sentido, o nosso ponto de partida e de chegada neste debate permanece sendo como

os adolescentes infratores aparecem na cena pública.

É o que queremos continuar a perscrutar, somado ao élan do ethos e da

estética do visível que fortemente os influencia, por meio da polêmica, mas

inovadora, leitura de Lipovetsky, o qual vai discorrer sobre a moda  - essa

“encantadora alma das ruas”27 da modernidade - e a febre de consumo que ela

inspira.

2.2. Efêmera aparência: Indivíduo, cultura e visibilidade no Ocidente

“Quand on regarde quelqu’un,
 on se voit dans son regard:

 l’image que j’ai de moi, c’est donc toujours à travers un point de vue, une subjectivité.
 (...) Nous n’existons que par représentations et projections successives.

C’est à la fois merveilleux et terrifiant ! »
Orianne Charpentier

Todo começo é um pouco arbitrário. Pode-se, inclusive, contar uma história a

partir do seu fim ou meio28. Nenhuma forma de contar é, portanto, absoluta.

Queremos, no caso, contar uma história da esfera pública e sua capacidade de

difundir modelos e experiências políticas, culturais, sociais e econômicas, sobretudo

pelo ângulo do que mobiliza os indivíduos em sua singularidade  e vínculos sociais -

familiares, grupais, de gênero e geracionais.

Mesmo que nos reportemos ao passado como história, é no cerne do presente

que nos interessa perceber o poder de atração que a esfera pública, ou em outras

                                                            
27 Inspirado no cronista e dândi carioca João do Rio, considerado uma das figuras mais inventivas da entrada do
Brasil do século XX.
28 Lefort (2000) diz que para Kafka as coisas também se apresentavam a ele “não pelas raízes, mas por um ponto
qualquer situado  no meio” (p.261).



(In)visibilidade Perversa                                                                                        Mione Apolinario Sales

97

palavras, o espaço social da visibilidade, representa para os indivíduos, em particular

os adolescentes. Como se trata muitas vezes para o senso comum apenas de uma

atração pelas aparências dos processos sócio-culturais e políticos em curso, deixemo-

nos levar um pouco por esta pista: a preocupação com a aparência conectada ao

desejo de aparecimento, a se metamorfosear no presente como desejo de consumo e

a revelar a força da indústria cultural.

Este é um processo social que tem lugar sobretudo na modernidade e radica

nas razões e contradições do ascenso da sociedade burguesa. Menos denso e severo

que o direito à vida pública e ao aparecimento na sociedade grega, quando era algo

interditado a mulheres, crianças e escravos, guarda, em periodização histórica mais

recente, algo de igualitário e democrático, não obstante envolva critérios e maneiras

de distinção. Se lá estava indissociavelmente ligado à política, como arte do discurso

e da retórica, e à teoria, como vida contemplativa, ambas práticas exclusivas do

cidadão, na modernidade é ainda pela política que se inscrevem, no espaço público,

os sujeitos e suas necessidades e que se luta para assegurar direitos. O trabalho, mais

o processo de produção e o acumulo de riquezas, tem também, nesse território,

extraordinário relevo como criação e afastamento das barreiras naturais, domínio de

técnicas e garantia de condições materiais de sobrevivência para os indivíduos. Mas é

sobretudo por meio de outras formas de objetivação, como a arte e a diversão, e por

que não dizer do consumo de massa, que se expressa o pleito dos indivíduos ao

direito à diferenciação, à singularização ou simplesmente à fruição de bens e

serviços. Pode-se dizer que constitui uma marca do capitalismo tardio, ou

simplesmente da modernidade nos séculos XX e XXI.

A febre da modernidade e sua voracidade criativa, própria da lógica de

reprodução do capitalismo, já tinham encantado Marx, em o Manifesto Comunista

(1848). E é sobre essa sede de novidade – traço constitutivo da sociedade burguesa -

que Lipovetsky assenta a sua tese sobre a moda, como um dos principais vetores de

expressão do ethos urbano e das transformações sociais desde fins da Idade Média.

Embora o debate sobre a moda não nos interesse ipse liter, nem tampouco

concordemos com o elogio permanente ao liberalismo, subjacente no seu texto,

reconhecemos que o autor de O Império do Efêmero conseguiu apanhar uma
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variedade de elementos, no âmbito dos valores e significações culturais modernas,

que atravessam o imaginário e a subjetividade urbana no século XX.

Identificamos, assim, para melhor discernir o lugar de produção da

(in)visibilidade social na contemporaneidade, um enlace entre: a) a esfera pública,

enquanto seio de definições e ações políticas, e também como pólo de disputas e

decisões econômicas; b) a mídia e c) outras dimensões socioculturais, como a moda e

a fama - atributos da indústria cultural29, ligados sobretudo ao cinema e à televisão30.

Se partilhamos da crítica à espetacularização enquanto componente usado e

abusado pela cultura midiática, por outro lado não há como deixar de reconhecer o

fascínio exercido por esta última junto aos indivíduos, no contexto de uma sociedade

cada vez mais seduzida pelas imagens31. Para um largo setor democrático e

pluralista, também já se tornou mais complexo o olhar quanto: à “sujeição da razão”

pelos mass medias; à redução da indústria cultural a meros estereótipos; ao suposto

embrutecimento dos indivíduos pela televisão, dentre outros - temas das primeiras

críticas.

Há que se pensar, por exemplo, na influência do ethos do efêmero sobre o

valor da vida32 junto aos adolescentes, de modo geral, e sobre os autores de ato

infracional, em particular. O que poderia estar dentro daquilo que Lipovetsky

qualifica como “o melhor e o pior”, isto é, os efeitos ambígüos, dessa era dominada

pela moda (1989:27); uma era marcada pela instabilidade, metamorfoses incessantes,

                                                            
29 Há um claro contraste entre as perspectivas de Arendt e também de Habermas em relação às premissas e
desdobramentos dessa concepção de esfera pública, sob o domínio da moda. Não obstante a justa resistência
daqueles a esse respeito, assentada na crença da decadência da esfera pública burguesa e no intuito de reconstruí-
la sob inspiração democrática mais autêntica, acreditamos que a política não saiu ilesa dos processos históricos
locais e mundiais do século XX, pelas opções feitas ao longo por partidos, estadistas e militantes; opções nem
sempre impregnadas da aura moral e dos desprendimentos almejados quanto a uma vida ativa, efetivamente
comprometida com a democracia e a visibilidade do poder. É preciso, pois,  reconhecer-lhes os próprios excessos
– representados nas experiências ditatoriais e totalitárias - e insuficiências, e não como algo tributário da
ascensão da indústria cultural. Como veremos oportunamente nos próximos capítulos, o papel da mídia é coisa
realmente complexa, porque contribui, inclusive, para monitorar os abusos do poder, como macrotestemunha da
historia (Rondelli, 1997). Ousamos, portanto, nesse capítulo, estabelecer pontes entre essas produções, tecendo
diálogos improváveis, à primeira vista, no que elas possuem de melhor e também de mais realista, porque para
compreender o presente e o que será feito das novas gerações, e poder lhes fazer as melhores promessas (Arendt,
1989a), é preciso ir além da crítica teórica elitista e moralista, e deixar-se misturar à poeira das ruas. Ali onde é
possível conhecer os gostos, os cheiros e as aspirações populares. Nem sempre tão “altas, nobres e lúcidas”, como
falava o poeta, mas capazes de permitir saber mais do nosso tempo.
30 Porém, somente a televisão em intersecção com a mídia escrita interessam para os objetivos desta tese.
31 Desde as reflexões de Walter Benjamin sobre o flaneur baudelairiano, por exemplo, já se admitia que a cidade
grande (em particular, a metrópole) era marcada pela preponderância da atividade visual, com impacto nas
relações de reciprocidade entre os indivíduos pela ausência da palavra (1989:36).
32 Desde a Ilíada (séc.VIII a.C.), percebe-se o quanto o fio da vida é tênue em contextos violentos, no caso uma
guerra prolongada. Agora, o que movia os aqueus e troianos era a crença nos valores - coragem, lealdade, honra,



(In)visibilidade Perversa                                                                                        Mione Apolinario Sales

99

curiosidade e gosto pelas realidades do exterior, artifícios, extravagância e também

pela renovação das formas. Tudo isto adquire um valor mundano e se torna regra no

Ocidente moderno, por meio sobretudo da esfera do parecer (ou domínio da

aparência) - seu pólo arquetipal, mas presente também na linguagem, maneiras,

gostos e idéias, artistas e obras culturais. É mister constatar, ademais, sem prejuízo

de qualquer percepção crítica, a frivolidade e a futilidade, em meio às práticas de

consumo burguesas e à dinâmica individualista, formadoras de um gosto estético

dominante ou estandardizado, copiado e desejado pelas massas33.

Torna-se interessante ainda, no que concerne à compreensão da juventude e

dos conflitos geracionais a ela associados no contexto da socialização  moderna,

reconhecer o significado da moda34 como um fenômeno social clivado por fortes

agitações, e mudanças, acelerador do fluxo da história. No âmbito do ser e do

parecer, isto se traduz por uma grande demarcação frente ao legado e à legitimidade

do passado35, incluída uma depreciação da ordem antiga, mais uma apologia do

presente e do novo, e o reconhecimento da autonomia dos homens para modificar a

organização do seu mundo. Como destaca Lipovetsky: “o êxtase do novo é

consubstancial aos tempos democráticos” (p.139).

A história da moda, desabrochada no período aristocrático e dotada da

capacidade de encetar mudanças, permite, segundo Lipovetsky, perceber “o

sentimento do tempo que passa através dos diferentes modos de vestir” (p.41); enfim,

adensa a noção de temporalidade, na medida mesma em que esta se torna mais curta.

Como descontinuidade e ruptura histórica, sob a égide da moda fundam-se novos

                                                                                                                                                                            
disciplina, hierarquia, etc. - e também a sua fé nos deuses. De todo modo, moviam-se instados por valores
coletivos e não puramente pela mera satisfação individual.
33 Fazer esta afirmação não é o mesmo que defender isto, é reconhecer-lhe um papel na história e um lugar na
subjetividade contemporânea. Cabe ainda relativizar, historicamente, a direção de influências e gostos, porque na
história do Brasil e das Américas, a contribuição de negros e índios para a cultura nacional (americana e latino-
americana) é enorme. Aqui, após o processo de miscigenação, residual e marcante ao mesmo tempo entre as
classes trabalhadoras urbanas do país, os jovens do subúrbio, como a Zona Norte, e das “favelas”, numa
metamorfose com a cultura musical e estética mundial, criam, inspirados pelo funk, rap, samba, pagode, afro-
reggae, etc., uma moda disseminada entre os grupos de classe média e classe média alta no Rio de Janeiro e
demais estados do país.
34 O autor salienta, desde o início de sua análise, o  domínio feminino no campo da moda, como principal fonte de
inspiração e de consumo das criações estéticas no território do parecer, desde o período artesanal até o momento
da consolidação de uma indústria de massa, no século XX. Todavia, consideramos que o movimento de
individualização e de configuração diferenciada das esferas pública e privada, processos de grande fôlego que
atravessam vários séculos da nossa história mais recente, certamente desborda a condição feminina. Por isto, não
nos ateremos a esta diferença de gênero em primeiro plano, mas ao que é fundamental em termos de cultura e
valores consubstanciais às sociedade modernas.
35 Isto não quer dizer que o passado tornou-se inteiramente desvalorizado, mas apenas que deixou de ser um
modelo a ser reproduzido e venerado (Idem., 1989:363).
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laços sociais - propriamente um sistema social de essência moderna - e abre-se um

novo tempo social legítimo. O presente impõe-se como eixo temporal e a novidade

torna-se marca de excelência social, amor pela mudança, paixão pelo “moderno”.

Seu principal trunfo é, assim, o de contribuir para revelar a soberania e autonomia

humanas:

“Antes de ser sinal da desrazão vaidosa, a moda testemunha a capacidade dos
homens para mudarem e inventarem a sua maneira de aparecer, é uma das
faces do artificialismo moderno, do empreendimento dos homens para se
tornarem senhores da sua condição de existência.” (1989:45)

Firmado esse poder de iniciativa sobre o parecer, merece destaque também a

sua precipitação no universo da sedução e do espetáculo, segundo a lógica do

efêmero e da fantasia estética. Apesar da sua dimensão de fenômeno de massa, a

moda também educou o olhar civilizado para distinguir as pequenas diferenças.

Configura-se, então, uma verdadeira arte de observar e interpretar os semelhantes:

“os seres nunca mais vão parar de se observar, de apreciar o aspecto uns dos outros”

(p.52). Aparelho de juízos estéticos e sociais, a moda fortalece o sentido de esfera

pública, de pertencimento, de identidade e diferença em relação ao Outro, nunca de

indiferença36. Via de mão dupla, essa esfera do parecer  também suscita o

investimento em si, a auto-observação estética, o alargamento do culto do Eu, enfim,

institui a individualização narcísica. Como diz Lipovetsky: “ a moda está ligada ao

prazer de ver, mas também ao prazer de ser olhado, de se exibir ao olhar do outro”

(p.52). Requisito ineliminável desse processo: a visibilidade, aqui como uma

expressão fetichizada do seu significado para a condição humana, mas com uma

larga participação na formação da individualidade ocidental moderna.

Para além das finalidades estéticas em si, a moda consiste, portanto, num

dispositivo de regulação e pressão sociais, algo como um “dever” de adoção, o que

implicaria numa certa conformidade social. Todavia, não se pode esquecer que ela é

também movida pelo desejo dos indivíduos de se comportarem e se assemelharem

                                                            
36 Mesmo não sendo uma peça representativa da moda, o véu utilizado obrigatoriamente pelas mulheres de
religião muçulmana constitui um bom exemplo das polêmicas suscitadas pela aparência do outro. No caso aqui
com um signo carregado de valores opressivos da condição feminina em muitos países árabes e africanos. Na
França - país de tradição republicana -, o seu uso passou a ser vetado nas escolas públicas desde 2003, assim
como a exposição de símbolos de outras religiões, em nome da defesa do princípio da laicidade.
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aos que resplandecem bom gosto e status social. Seria, assim, um instrumento de

representação e afirmação sociais, signo de pretensão social.

 A propósito dos sujeitos sociais enfocados na tese, cabe relembrar, que

segundo Lipovetsky, “a expansão social da moda não alcançou imediatamente as

classes subalternas37. Durante séculos, a maneira de vestir respeitou globalmente a

hierarquia de condições” (Grifo nosso, p.54). De início, ela é aristocrática, depois por

volta dos séculos XVI e XVII, ela torna-se pequeno-burguesa; enfim, só muito lenta

e limitadamente, democratiza-se a moda. Como pano de fundo desse processo parcial

de nivelação das aparências e instrumento de igualdade de condições, teve-se a

ascensão econômica da burguesia e a expansão do Estado moderno: “conjuntamente

puderam dar realidade e legitimidade aos desejos de promoção social das classes

sujeitas ao trabalho” (Grifo nosso, p. 56).

Misto de parâmetro discriminador e de (desejos de) superioridade social38, a

moda é indissociável do individualismo. Mesmo tendo contribuído, por vezes, para o

sentimento de pertencimento a uma comunidade política e cultural – condição, classe

e país -, dado um certo caráter de norma de conjunto, um dos seus principais traços

constitutivos e criativos é o de deixar espaço às escolhas e ao gosto pessoal. É, pois,

instrumento de inscrição da diferença e da liberdade individuais, e um meio

privilegiado de expressão da unicidade das pessoas, porque, como diria Lipovetsky,

“é preciso ser como os outros e não completamente como eles” (p.59). Daí a

legitimidade da individualização do parecer, por meio do inédito, originalidade,

inovação, audácia e diferença. A moda ajudou, assim, a exprimir e a formatar

mundanamente uma invenção própria do Ocidente: o indivíduo livre, desamarrado,

criador e o êxtase do Eu.

Mas nem “tudo que é sólido desmancha no ar”. Foi somente a partir do

momento em que a Europa ultrapassou as “invasões bárbaras” e alcançou uma

profunda estabilidade cultural que se tornou possível garantir uma ancoragem para

uma identidade coletiva: “na raiz do princípio de inconstância, a constância da

                                                            
37 E mesmo depois que a moda as alcançou, as classes trabalhadoras permanecem como as que menos encontram
um orçamento disponível para as despesas de vestuário; a tendência é sempre consumir timidamente, reduzir
gastos e privilegiar a quantidade sobre a qualidade. Por causa disto, conflitos familiares e tensões na experiência
de ser jovem e pobre.
38 Apesar da inequívoca característica de diferenciação encetada pela moda, o autor discorda de uma redução do
seu papel a meras estratégias de distinção social pelas elites, no sentido de impor uma distância daqueles que
realizam um “trabalho produtivo e indigno” (p. 74).  
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identidade cultural ocidental, excepcional na história” (p.66). Num cenário de

enriquecimento das classes burguesas, mais de renascimento urbano e da irrupção de

uma nova divisão do trabalho e conseqüente dinamismo do artesanato, com a

presença de várias corporações de ofícios – costureiras, sapateiros, alfaiates,

chapeleiros, etc. -, a moda pôde se desenvolver e prosperar.

Se a moda dependeu e ainda depende das múltiplas inovações produtivas

(tecelagem, tinturaria, técnicas, etc.), trata-se, porém, de um fenômeno que requer

sobretudo iniciativa e imaginação individuais, sendo totalmente dependente da

exaltação moderna do novo e da procura das novidades. Sua lógica, assim, é

fundamentalmente social, mais que econômica. Seu apelo preponderante vai na

direção de novos marcos de referência, de novas finalidades e aspirações sócio-

históricas. Um outro traço essencial é o de que as reviravoltas e agitação sociais

ligadas à moda resultam, segundo Lipovetsky, da valorização, no campo das

mentalidades, da “nova posição e representação do indivíduo relativamente ao

conjunto coletivo” - uma nova relação de si com os outros, a partir da consciência de

se ser indivíduo e único; do desejo de afirmar uma personalidade própria; e da

celebração cultural da identidade pessoal (p.79). Ideais e experiências estético-

inovadoras de individualização do parecer, dotados de uma nova legitimidade social,

mas que permaneceram por longo tempo um privilégio das classes superiores.

Para além da consagração da individualidade e da novidade, importa ainda,

desde a revolução cultural cortês dos séculos XI e XII até hoje, associar ao

sobreinvestimento da ordem das aparências a emergência de uma nova sensibilidade

coletiva, mundana e moderna, uma moral e uma prática do prazer: prazer de agradar,

de surpreender e de deslumbrar. Prazer dos olhos. Apuramento dos prazeres do

olhar39.

Tratou-se de um lento trabalho de civilização40 dos costumes e dos prazeres,

implicando na construção de novos valores, como: aspiração a uma vida mais bela,

                                                            
39 Lipovetsky polemiza com Lucien Febvre acerca do lugar do papel da vista no Renascimento. Para este, havia
mesmo um atraso nesse sentido, uma vez que os poetas e escritores daquela época preferiam utilizar imagens
acústicas e olfativas em detrimento de cores e formas físicas. Para aquele, o desenrolar da moda, surgida por volta
do século XIV, requer uma revisão desse paradigma antivisual, pois ela consiste e consagra mundanamente o
avanço do olhar estético (1989:86).
40 Trabalho de civilização  que não pode ser dissociado dos primeiros pilares de construção de uma cidadania
burguesa, em particular os direitos civis, individuais e de propriedade. No Brasil, este processo vai se intensificar
somente no século XIX e permanecerá por várias décadas algo restrito às elites (Costa, 1989), e de certa maneira,
inconcluso. A não expansão dos direitos de cidadania por aqui resultou, como muito bem registrou Telles (1992),
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necessidade de estetismo, culto da ornamentação e do espetáculo, o gosto do cenário

teatral, a atração do exotismo, e o rebuscamento mundano. Somado ao amor, como

expressão mais singular da vida privada e do processo de individualização do homem

moderno, a sedução vai se tornar um dispositivo imanente ao universo da moda e de

estetização das aparências.

A arte também vai contribuir para a ultrapassagem das sombras e do inefável,

buscando a descrição pictórica do “real da vida na sua diversidade”. Secularização da

arte que acontece sob a égide do Renascimento41, denotando um maior interesse pela

experiência visual e pelas aparências, e traduzindo imageticamente a captura do

significado do espetáculo do homem no Ocidente. Integram, portanto, o mesmo

plano de atenções, as quais vão repercutir mais tarde na esfera do parecer: a paixão

pelos pormenores e pelas superfícies, a curiosidade pelas características individuais,

o prazer estético e a exaltação das coisas visíveis.

2.2.1 “A juventude está nas ruas”**: Cultura de massa42, consumo e
democracia

Na segunda metade do século XIX, a moda efetivamente se instala e com ela

todo um processo de produção, agora também industrial,  e de difusão; sobretudo por

meio do élan da Alta Costura na virada e ao longo do século XX. Passa a

materializar uma nova e poderosa forma de poder, ao aprofundar a valorização da

ordem das aparências, a estética da sedução, mais a organização do novo e do

efêmero que ela já vinha encarnando historicamente, agora em plena sintonia com a

dimensão inaudita assumida pelo urbano.

                                                                                                                                                                            
em pesquisa sobre as famílias das classes trabalhadoras urbanas em São Paulo, no recrudescimento de
incivilidades; e mais que isso no renascimento da barbárie (Menegat, 2003).
41 Mesmo quando se tratam de imagens religiosas – Madona e bambini, Virgem, etc. -, elas são mais concretas,
humanas, reais. Nesse sentido, a arte cristã, desde a fase gótica, já começara a desenvolver e expressar a
consagração do homem em sua estada terrestre, procedendo à reabilitação das coisas visíveis, lado a lado ao
amor aos seres divinos. Somente a arte, como bem ressalta Lipovetsky, poderia realizar tarefa tão paradoxal, em
meio ao projeto moral e metafísico de salvação cristã (1989, p. 91).
** Parafraseando a palavra de ordem do Movimento de Maio de 68 na França: “A beleza está nas ruas...”.
42 Segundo Lipovetsky, a cultura de massa  é uma cultura de consumo inteiramente mergulhada na vertigem do
presente e misto de evasão com  integração.  Privilegia o lazer e a diversão, a despeito de preocupações com a
educação e a elevação do espírito; rege-se pelo código da modernidade; e é, na prática, uma cultura efêmera,
porque não se propõe a deixar vestígios no futuro.  Logo, é uma cultura perecível, descartável (1989: 281-283) .
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Vale destacar que a moda moderna inaugura o que viria a constituir uma

marca do século XX: o consumo de massa. Esse fato vai acentuar ainda mais

algumas características em curso no Ocidente já há alguns séculos, com o apoio

doravante dos meios de comunicação de massa, a saber: a dinâmica dos estilos de

vida, os valores modernos e também a diminuição das grandes diferenças no modo

de vestir das classes. Lipovetsky qualifica esse momento de deflagração de uma certa

estandardização da moda como a “era da aparência democrática” (p.100).

Efetivamente, esse contexto foi precedido pelas primeiras grandes lutas da classe

operária no século XIX, às quais sobrevieram os partidos socialistas, expandindo-se

em múltiplas direções o imaginário democrático da igualdade de condições. Isto não

significava, porém, uma uniformização do parecer, sendo resguardados, agora de

forma mais sutil, os signos de distinção social43. Um ideal estético, todavia, sempre

ancorado em valores individualistas/democráticos, em particular o da autonomia das

pessoas.

O direito democrático à moda somente vai ser usufruído com uma

legitimidade de massa após a Primeira e Segunda Guerras Mundiais, muito embora

camadas sociais cada vez mais amplas tenham vindo, historicamente, partilhando,

paripassu, do ethos da mudança, do culto da modernidade e do desejo de moda. Esse

desejo de pertencimento e de visibilidade suscitado pela moda foi instigado e

alargado pela nova representação social e densidade que ela adquire, já desde o

século XVIII e que se aprofunda no século XIX. Além disso, a atmosfera e dinâmica

em torno dela são lúdicas, mas ao mesmo tempo marcadas por descontinuidades,

pela sede e excitação do Novo, e também pelas excomunhões, rivalidades e lutas de

tendência relativas ao mundo dos criadores (p. 110-11).

“Ser uma pessoa na moda” torna-se razão de cobiça para homens e mulheres,

revelando um sobreinvestimento dos assuntos relacionados com o parecer, na

expectativa da aprovação estética do Outro, da reciprocidade do olhar e do gozo

visual, no momento mesmo em que a moda se afirma como objeto sublime:

sociológica, midiática e literariamente. Produz-se, assim, uma psicologização do

parecer, que se manifesta, por exemplo, no prazer narcísico de “mudar de pele”, de

                                                            
43 Algo como “a Ford com assinatura Chanel” traduzia, na época, uma das edições da Vogue americana (Id. Ibid.:
p.101).
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se tornar e se sentir outra pessoa44, mudando simplesmente de indumentária ou de

layout. Uma nova sensibilidade passava a predominar, promovendo desde o gosto

pelas superfluidades, em detrimento do moralismo cristão e dos valores heróicos de

essência feudal, à preconização da liberdade, da felicidade, do prazer e das

facilidades materiais. Operava-se, assim, uma dignificação das coisas terrestres, mais

uma reabilitação dos desejos humanos em geral, dando vazão a um espírito hedonista

e a uma nova moral individualista. Passa a ter lugar uma concepção menos elevada e

rigorosa do belo, com a prevalência das coisas úteis e dos refinamentos temporais.

Deseja-se agora um novo tipo de elevação, de caráter mundano, mas com o máximo

de brilho e demarcação do vulgar, revelando uma estetização acrescida das

aparências.

A moda suscita, portanto, desejos de originalidade e de conformismo,

vontade de ser diferente e igual ao mesmo tempo: de estar na moda. Paradoxos do

trabalho da igualdade e da democracia, como bem cita Lipovetsky uma passagem de

Tocqueville: “nos tempos de democracia, aqueles que não se parecem naturalmente

entre si só querem tornar-se semelhantes e copiam-se” (Apud. Lipovetsky, p. 186).

Caem por terra os antigos privilégios, na medida em que a desigualdade de

nascimento deixa de ser algo legítimo e desaparecem outros signos estáveis de

dignidade social. O prestígio torna-se algo a conquistar na linha do self-made man,

isto é, da ética burguesa do triunfo com base no trabalho, na poupança e no mérito.

A moda exprime, assim, anseios democráticos, mesmo que o seu glamour e lógica –

desrazão  frívola - se mantenham graças a criações voltadas para alimentar a espiral

de diferenças distintivas. A moda reedita, pois, num contexto igualitário, a

sacralização de algumas pessoas: “superindividualidades aduladas pelas massas”. Na

sociedade moderna, são elas: grandes atrizes, grandes costureiros, ídolos do show

business, cantores, etc. Como diz Lipovetsky:

“(...) erguem-se no campo ‘cultural’ figuras quase divinas, monstros sagrados,
desfrutando de uma consagração sem igual e que assim prorrogam uma certa
dessemelhança hierárquica no interior do mundo igualitário moderno” (p.128).

                                                            
44 Esse processo é semelhante à relação de algumas pessoas com o “cabelo”, a qual é repleta de determinações
estéticas e subjetivas. Tal processo, ao nosso ver, pode ser claramente integrado às exigências do parecer e aos
ditames da moda. Sobre o conjunto de sensações e investimentos na aparência, Santos (2002) analisou dois
grupos de adolescentes negras no Rio de Janeiro, com ênfase na sua relação com o cabelo, ligada, entre outras, à
vivência e consciência étnico-racial.
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Tem-se, assim, uma nova lógica do poder, ligada a instituições como a  Alta

Costura e de modo geral, ao mundo do espetáculo, que funciona graças: a processos

inéditos de sedução, à glorificação do luxo, à teatralização da mercadoria, à

publicidade feérica, à embriaguez da mudança, às metamorfoses da aparência, e à

grande revolução comercial. Sedução, como já se viu, ancorada no mito da

individualidade, na possibilidade de escolha, na originalidade, no afã de poder

conjugar o “eu profundo” com a aparência exterior.

A partir dos anos 50 do século XX, porém, dá-se um salto no aludido

processo de democratização da aparência, quando se expande a confecção industrial

e irrompe verdadeiramente o prêt-à-porter: o fabrico do vestuário de massa45. E nos

anos 60, uma novidade: a descoberta da juventude e sua audácia como fontes de

inspiração primordial para a moda e seu apelo de mudança. Inaugura-se, portanto,

uma estética com impacto de massa, assentada em valores juvenis: a mini-saia, o

jeans46, etc., tendo como pano de fundo, por exemplo, o rock e toda a significação

imaginária da qual ele é portador (o charme noir, a sensualidade agressiva, a

virilidade, o jeito andrógino, o estilo descuidado, rasgado, gasto, etc.). O look jovem

torna-se, então, o novo ideal individualista moderno. Como diria Hobsbawm, “a

cultura juvenil tornou-se dominante nas economias de mercado desenvolvidas”

(1995:320).

Não obstante os componentes sedutores dessa estética jovem, aliados

sobretudo a uma nova relação com o corpo, com as drogas, com a arte e

principalmente com a música, pode-se dizer que o final dos anos 50 e a década de 60

inauguram um outro tipo de olhar sobre a juventude. Em razão do contexto urbano e

da constituição de suas periferias, ela parece perder cada vez mais o seu ar nonsense

e adquirir ingredientes de rebeldia real e idealizada, isto é, sobreinvestida de

representações defensivas e conservadoras alimentadas por certos setores instituídos

do mundo adulto. A realidade de apartheid dos jovens pobres, inclusive, não será

uma prerrogativa brasileira ou latino-americana: ela se dá nos guetos étnicos

                                                            
45 Se antes os produtos industriais no terreno da moda eram cópias, reproduções vulgares, nesta nova fase, o prêt-
à-porter exige, de quem fabrica, estilo, mesmo no plano das recriações, e oferece para quem compra uma
qualidade aliada à praticidade do cotidiano.
46 Responsável pela estandardização de massa das aparências, o jeans, o qual alia praticidade e durabilidade, é
talvez um dos símbolos mais característicos da moda na segunda metade do século XX e do parecer
democrático-individualista (Idem, ibidem., p. 198).
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americanos (hispânicos, negros, italianos, irlandeses, etc.) e também na Europa, com

destaque para França e Inglaterra, e seu crônico problema cultural-imigratório,

ligado, por vezes, à condição de juventude operária. A tradução política dessa

experiência de desproteção social e, conseqüente, desfiliação (Castel, 1998),

multiplicada pelo medo e suas representações sociais, é a associação indiscriminada

dos jovens à violência. Tudo o que os jovens pobres questionam e produzem

irreverentemente, aqui e alhures, e a tudo o que reagem é concebido,

invariavelmente, como violência, mesmo em se tratando de meras transgressões e

incivilidades: como a prática recorrente nas banlieues parisienses, desde os anos 60,

de queimar automóveis; o grafite47 ou pichação, que teve início nos Estados Unidos

ainda nos anos 70 e se propagou mundo afora; o surfe ferroviário no Rio de Janeiro

dos anos 90, dentre outros. A criminalização pela polícia dessas práticas

posteriormente vai atrair a mídia, consumando-se um ciclo de culpabilização a priori

dos adolescentes, de um lado; e de provocação por parte deles como forma de

chamar atenção e conquistar visibilidade, pós-anos 50, numa era que já começa a ser

do império da imagem48 (Muchielli, 2003).

Com apoio dessa reflexão sobre a moda, pretendemos, portanto, captar a

formação do ethos e da cultura contemporânea, estreitamente vinculados às novas

formas de produção e reprodução do capitalismo contemporâneo (Mandel, 1982; e

Harvey, 1998), cujas características de rapidez, ritmo incessante de novidades e

apelo à visibilidade seduzem especialmente a juventude. A idéia é compreender o

desejo de aparecimento na cena pública49, manifestado pelos adolescentes pobres em

                                                            
47 Uma forma de expressão sociocultural urbana contemporânea, desenvolvida pelos jovens sobretudo da
periferia, subúrbios e favelas das grandes cidades, que traduz um esforço ambíguo de conquistar visibilidade
social: por meio da criatividade, singularidade (dado o peso que as assinaturas – “pseudônimos”- têm nessa
prática), mas também da audácia e da transgressão. O grafite é, assim, considerado por muitos (as autoridades e a
sociedade, de modo geral) mero vandalismo, mas também possui uma dimensão de jogo, competição entre
gangues e galeras, ou ainda de contracultura propriamente dita. A atitude de pichar prédios e monumentos
públicos acabou levando a opinião pública a associar o grafite com violência e a polícia a perseguir e vigiar
cerradamente os grafiteiros, terminando por ser uma minoria aqueles que o consideram uma expressão artística.
Para os adeptos, o grafite, nascido nas ruas, é vivido como um movimento, um desafio e um gesto de liberdade
autoproclamada. O objetivo de escrever o “nome” nos lugares mais improváveis, por serem de difícil acesso,
proibidos, etc.,  para que as pessoas o leiam lhes permite, de certa maneira, serem vistos por um grande número,
ainda que o sabor / a  “adrenalina” esteja em correr riscos, ao pichar / grafar, sem se deixar prender ou flagrar: um
jogo, portanto, de visibilidade e invisibilidade. Para Jean Baudrillard, por exemplo, a cena ou o movimento
grafite consiste numa maneira de exportar o gueto para todas as artérias da cidade: uma forma de se apropriar do
cenário urbano (Battaglia, 2004).
48 Cf. Fontenelle (2002).
49 Como contraponto desta análise, consideramos importante a referência política e cultural ligada ao
pensamento crítico ocidental, segundo um tempo histórico mais largo, qual seja: as motivações clássicas da
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geral e infratores, em particular, conectado a esses valores; desejo que se tornará

exacerbado após a popularização da televisão.

Outras formas de representação coletivas e artísticas na era moderna, como a

escultura e a pintura50, com sua respectiva capacidade de inscrição visual  dos

sujeitos, e o cinema num tempo histórico bem mais recente, pertencem ainda ao nível

da arte para poucos. A sua difusão, mais capacidade de inclusão e acesso à

visibilidade, contemplará sobretudo as elites aristocráticas e burguesas, por meio do

registro de fatos históricos, e da memória do grupo social, família ou indivíduo, com

seu perfil, personalidade e feitos. Desde o nascimento da fotografia (1839), porém,

permitiu-se gradativamente a ampliação social do arco de registro da memória e

inscrição imagética dos indivíduos, com suas histórias de vida e aparências (retratos

de família ou simplesmente das pessoas). Trata-se, sem dúvida, de um marco na

história do desenvolvimento do sentimento de identidade individual e, porquanto, do

esforço de afirmação e consciência de si (Coelho, 1999).

 O desejo de conquistar visibilidade no espaço público, em contrapartida,

aprofunda-se no início do século XX, primeiro, com a grande imprensa e o

fotojornalismo, e, posteriormente, em plena era da indústria cultural, com a televisão

- aparelho por excelência de veiculação de imagens, cuja presença nos domicílios

democratiza o direito a olhar e a expectativa de ser visto. Trata-se de uma via de

mão dupla, pois esses meios de comunicação querem também ver / conhecer a vida

das pessoas para depois exibi-la. E não se sabe o quanto pessoas e mídias se

influenciam e influenciaram, desde então, nesse desejo comum, mas nem sempre

passível de realização de ambas as partes: fronteiras da vida privada, de um lado,

versus o caro preço / custo de acesso à visibilidade público-midiática, de outro. No

caso dos adolescentes infratores, na impossibilidade de conquistarem o direito a essa

participação na esfera pública e, por conseqüência, a chance de serem vistos e

reconhecidos como sujeitos, eles adotam a violência51 como estratégia e esta se torna

o seu principal passaporte para a visibilidade numa era de cidadania virtual.

                                                                                                                                                                            
política, do conhecimento e da arte; e mais amplamente as determinações da práxis: universalidade, liberdade,
consciência, objetivação e socialização.
50 Diego Velasquez (1599-1660) e Francisco de Goya (1746-1828) foram dois gênios da pintura universal que,
para sobreviver e se notabilizar, tiveram que pintar a nobreza: desde grandes nomes da aristocracia até a família
real de Espanha (tendo à frente, respectivamente, Felipe IV e Carlos IV).
51 A violência desencadeada pelos adolescentes infratores não possui apenas esse signo individualista.
Discutiremos no capítulo III outras expressões e sentidos para o emprego da violência, como quando ela se
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Mas o desejo de moda não se restringiu apenas aos jovens; ele acometeu

todas as camadas sociais, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, quando emerge

uma sociedade que prefere viver o presente, estimulada pela sucessão de novidades e

magnetizada pelo fetiche do consumo. O impacto mais importante da cultura

anticonformista jovem sobre a moda deu-se no sentido de fragmentar os cânones do

parecer, de multiplicar e justapor estilos os mais diferentes. Desaparece o consenso

no plano das aparências, ao mesmo tempo em que são acolhidas todas as formas da

alteridade social. “Já não há uma moda, há modas”(p.168), diz Lipovetsky,

inspiradas por novos valores como o humor, o cosmopolitismo, a juventude e o culto

ao corpo. Cada vez mais, o parecer deixa de ser um signo de distinção social ou de

excelência individual; e se torna uma referência de identidade por idade, perspectiva

existencial e postura contestatória.

A sociedade burguesa - o império do efêmero -, mergulha, então, a partir dos

anos 80, no seu momento flexível e comunicacional, e alcança o seu apogeu:

explosão das necessidades, da publicidade, dos media, dos lazeres de massa.  Tem

como fio condutor imaginário a moda e seu princípio de sedução, o qual toca em

profundidade, e sob a febre do espetacular, desde a cena política à informação; e se

propaga por instâncias cada vez mais amplas da vida coletiva. Prevalecem, como

marca dessa cultura e do novo investimento social nos valores democráticos, a

mudança, o frívolo, o desejo de consumo, as escolhas e a socialização pela imagem.

Mas nem tudo é festa, nem regido apenas pelo frisson hedonístico da moda.

No mesmo tempo histórico em que ela se expande socialmente, acontecem guerras e

atentados terroristas, propagam-se a xenofobia e a insegurança cotidiana,  e acelera-

se a crise do capital. E como mesmo um bom vinho deixa um sedimento ao fundo,

que pode atrapalhar, ao final, o prazer da degustação, e pode até avinagrar, assim os

valores culturais da liberdade, do gosto pelo diferente e pelo novo também

contribuiriam, indiretamente, para engendrar o que Heller chamaria de desvalores52

(1989). A moda, como epicentro da indústria do consumo, está, assim, também

                                                                                                                                                                            
metamorfoseia em política e revolta, as quais terminam por conquistar formas imprevistas de visibilidade
perversa.
52 Tudo o que direta ou indiretamente rebaixa ou inverte o nível alcançado em termos do desenvolvimento da
sociabilidade, liberdade, universalidade, consciência e trabalho (objetivação) (Heller, 1989:5)
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ligada a dificuldades de “adaptação”53 dos indivíduos à sociedade ( Lipovetsky,

1989:239). Subjetivamente, os indivíduos implicados nessa dimensão de desvalores

da cultura capitalista revelam-se indiferentes ao bem público, propensos à lógica do

“cada um por si”, pouco afeitos a aceitar sacrifícios ou qualquer tipo de renúncia,

sobretudo, às vantagens adquiridas. Logo, tratam-se de pessoas imediatistas, que

fincam a bandeira no presente, a despeito, inclusive, de qualquer preocupação com o

futuro (seu e o de todos, social e ecologicamente falando, inclusive), bem como

semeiam particularismos e corporativismos. Deteriora-se, portanto, o sentido de

dever e a relação com a coletividade. Pessoas que se regem, enfim, pelo mais

autêntico individualismo, sendo, para além dos desejos e atitudes de modernidade,

conservadores.

Mas indaga Lipovetsky: “por que razão as inúmeras novidades agem [nestes

e] nos [demais] consumidores, o que faz com que sejam aceitas pelo mercado?”

(1989). Segundo ele, isto se deve ao desejo de conforto, bem-estar, facilidades

materiais, menos esforço e maior tempo livre, qualidade estética (imagética e

musical, etc.), possibilidade de consideração do gosto e escolha individual. Seriam

essas características culturais que emergiram nessa fase do capitalismo, e doravante

não só selariam, mas até se confundiriam com uma referência básica em termos de

necessidades sociais, dada a sua legitimidade difusa em todos os estratos sociais.

Se tais necessidades foram, de certa forma, preenchidas democraticamente no

âmbito de sociedades que conheceram o Estado de Bem-Estar Social, pense-se no

impacto desses valores e na sua combustão em desvalores naquelas sociedades –

caso dos países em desenvolvimento - também reguladas pelo mercado, mas cujo

acesso a muitos desses bens e produtos constitui um privilégio para apenas uma

minoria. Ou ainda aquelas, mesmo sob a vigência de experiências socialistas, as

quais foram bombardeadas, via informações extra-oficiais, pela sedução das

mercadorias, convivendo seus cidadãos permanentemente com o desejo e sentimento

de falta, num cenário de sacrifícios e esforço pessoal elevados, nem sempre

                                                            
53 Não se trata aqui do caro conceito funcionalista (Tarde, Parsons, e outros) que renega qualquer tipo de
insubordinação, insubmissão, inconformismo ou crítica à sociedade e seus mecanismos. A idéia é realçar as
contradições socioeconômicas e culturais capitalistas, que no afã de estimular o consumo e, por sua vez, o
processo de acumulação, produz subjetividades incapazes de coexistirem democraticamente. Insaciáveis,
competitivos e profundamente individualistas, alguns dos sujeitos formados pela ética hedonista, procedentes das
mais diversas classes, terminam por ser infelizes, e se agem contra a ordem não é por nenhuma motivação
anticapitalista, é antes pela frustração de não participar dos seus banquetes.
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recompensados, individual e socialmente falando. Vê-se, portanto, a extensão e o

alcance do ethos capitalista e, num certo sentido, seu lastro de destruição, nada

efêmero. A democracia nesses termos, porquanto, é preciso que se diga, realmente

tem seu preço.

 A cultura-moda entrelaça-se, não obstante, em sua fase tardia,  ainda mais

estreitamente à sociedade de consumo, também movida pela “lei da renovação

imperativa”, pela necessidade e produção de imagens e pelo espetacular. Como bem

a caracteriza Lipovetsky:

“A sociedade centrada na expansão das necessidades é antes de tudo o que
reordena a produção e o consumo de massa sob a lei da obsolescência54, da
sedução e da diversificação, a que faz verter o econômico na órbita da forma
moda” (p.213).

Mais do que nunca a novidade está no cerne da lógica social da moda, em

companhia do desejo de mudança, da velocidade, da diferença e do efêmero, tendo

sido banido todo ideal de permanência. Adensa-se, assim, o processo de regulação

social à base da inconstância, sedução e escolha.

Quanto à dimensão supostamente democratizante da moda, há autores, como

Baudrillard, que denunciam os seus elementos distintivos e segregadores, reunidos

sob uma mitologia capaz de disfarçar  uma “igualdade impossível de encontrar” (id.

Ibid. p. 231). Lipovetsky reconhece que os produtos sejam revestidos de significantes

sociais e signos de aspiração, porém ele sustenta que hoje o consumo se tornou algo

para a mera satisfação privada, logo é indiferente aos juízos dos outros. No que

concerne ao movimento igualitário e democratizante operado pela moda, há, porém,

que se precisar de que sociedade se fala: no caso, sociedades de capitalismo

avançado e consumidoras em massa. Todavia, as mercadorias e o seu fetiche na era

da globalização estão partout, acentuando as contradições e tensões inter-classes e

intersubjetivas nos países em que o acesso ao consumo é bastante restrito e desigual.

Lipovetsky ressalta ainda que a referência que emana dos produtos é cultural

e simbólica, mais que econômica, no limite, de sucesso pessoal, mas não exatamente

                                                            
54 O que, em outro trecho, ele magistralmente qualifica como “desuso orquestrado” e, mais à frente, o caracteriza
como dinâmica artificial de envelhecimento de projetos, coisas e objetos para o lançamento de novos produtos no
mercado (pp. 211 e 221). Acerca do papel econômico da moda no capitalismo tardio, ver também os clássicos
marxistas Baran e Sweezy (1978) e Mészaros (2002), para os quais esta idéia - da descartabilidade dos produtos
versus a busca de maximização da taxa de lucros - é central para entender a lógica contemporânea do capital.
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ligada a um desejo de pertencer a uma determinada classe. Todavia, consideramos

importante não perder de vista, para além da dimensão da classe social, o

pertencimento a grupos, isto é, o consumo por adesão, reconhecimento e reforço de

uma determinada identidade e práticas sociais afins. Impulsos e pulsões individuais

em prol de afinidades, semelhanças e desejo de ser e estar entre iguais, ao mesmo

tempo que se diferenciando da maioria. Neste sentido, Coelho (1999), apoiada nas

contribuições de Georg Simmel, aponta que “a experiência do grupo (...) encarna

justamente a possibilidade de satisfação desse ‘impulso dual’” (p.137), com o grupo

oferecendo oportunidades de singularização e pertencimento. Isto não retira do

consumo e sua ética o aspecto do prazer, de certa maneira até o acentuam.

É  preciso destacar também que talvez alguns objetos sejam mais alvo de

desejo que outros, porque investidos da novidade e da originalidade e não somente

da atualização tecnológica: o caso recente dos celulares é um bom exemplo. No

entanto, ter o seu primeiro automóvel, o primeiro celular, a primeira televisão

continua sendo algo de valor, como experiência individual e nova; mesmo se na

esteira histórica são coisas que vão se banalizando, porque o acesso a elas se tornou

mais fácil e relativamente barato. Tais objetos seriam ainda assim, ao nosso ver, pelo

seu valor de uso, impregnados de universalidade, logo visibilidade, sendo passíveis

de comparação e inclusão social. Integrariam, pois, um padrão mínimo socialmente

necessário em termos de acesso à tecnologia, o que, no caso da realidade brasileira e

dos demais países em desenvolvimento, demonstraria, no cotidiano das relações

interpessoais e comunitárias, a ultrapassagem da situação de miséria e/ou condição

de pobreza, constituindo em si a sua posse, portanto, um valor55. Se nem sempre

estas últimas são ultrapassadas, aparecer com um determinado objeto, isto é, parecer

participar de um certo padrão de consumo, no caso das classes trabalhadoras e em

particular dos adolescentes pobres, cria a ilusão de poder e ser mais. Diante dos

inúmeros impedimentos financeiros decorrentes de uma determinada inserção social

no mundo do trabalho e, por decorrência, no universo do consumo, o acesso a certos

bens, portanto, exigiria a ruptura do pacto de honestidade, considerado um dos

principais valores para os pobres (Sarti, 1999 e Zaluar, 1985), com a subseqüente

adesão a uma vida de transgressões, riscos e violências.
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Para certos segmentos sociais, ditos novos ricos, prevaleceria, porém, ainda

em nossa opinião, o consumo de prestígio, pelo seu perfil de investimento na

afirmação social e deslumbramento consigo próprios, o que os insere por vezes no

universo do kitsch, do excesso, do mau gosto, do demodé.

O consumo é, pois, na maior parte das vezes, febril e não racional, de acordo

com a lógica supérflua, frívola e descartável do capitalismo. Daí porque

concordamos com Lipovetsky, quando ele diz que o consumo está ligado a várias

dimensões psicológicas e imagens:

 “consumimos, através dos objetos e das marcas, dinamismo; elegância, poder,
mudança de ares, virilidade, feminilidade, idade, refinamento, segurança,
naturalidade – outras tantas imagens que influem nas nossas escolhas...”.

Se isto é significativo em termos de individualização - importante para o

conjunto dos indivíduos na contemporaneidade ocidental -, não se trata, por outro

lado, como ele defende, de um processo autônomo e absolutizado, redutível a mera

gratificação psicológica.

É  verdade que a relação com os objetos possui uma outra duração ,

perpassada que está também pela velocidade, do urbano, do processo produtivo, da

resignificação do tempo/espaço (Harvey, 1998), especialmente depois da Internet,

das tecnologias automotivas, comunicacionais e visuais. Já não se trata mais do

tempo da memória e do apego sentimental às coisas56, mas de pessoas socializadas

para a mudança. O frenesi, portanto, em torno das “últimas” novidades leva, segundo

Lipovetsky, à desrealização das coisas, dessubstancializa-as, acentua os componentes

pragmáticos e desapaixonados do homo economicus e consumidor. O gozo, assim, é

inerente ao ato e não exatamente ligado à coisa, que já se desvaloriza tão logo deixa

                                                                                                                                                                            
55 Aqui se aplica bem a lembrança de Arendt da formulação de Weber acerca do “proletariado de consumidores”
(1989a:46).
56 As perdas materiais e de status, todavia, a meu ver, continuam comportando dor, senão seria a perda total do
sentido e dos sentidos, na cultura de acumulação capitalista, não obstante os elementos de desperdício e fluxo
mutante que lhe são ontológicos. Terrivelmente, é preciso incluir entre essas perdas e o ethos do desapego
também as pessoas numa era de flexibilização, desemprego estrutural e relações precárias de trabalho. Cada vez
mais profundamente - uma vez que  já Marx apontava esta como uma tendência inerente ao mundo das
mercadorias -, o capital se desresponsabiliza pelas pessoas, sobretudo os trabalhadores antigos. A relação entre
custo e afeto / confiança agora é inversamente proporcional: quanto mais antigo, mais caro (e nem sempre mais
valioso do ponto de vista do conhecimento e da capacidade de reciclagem permanente), logo indesejável.
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de ser “mercadoria” e ante a iminência da próxima invenção e novidade:

quintessência do efêmero. Traços da moda, traço fáustico57 inerente ao capitalismo.

As batidas do coração da indústria de consumo dependem, porém, da

publicidade, cujo lema de defesa e divulgação de marcas e produtos é, segundo

Lipovetsky, “tudo menos adormecer e tornar-se invisível por força do hábito”

(1989:249). Para tanto, cumpre manter acesa a chama do interesse dos consumidores

por meio da permanente oferta de algo inédito, em que vale o efeito, a ênfase no

diferente, de forma a não se deixar apagar facilmente da memória. O motor desse

processo de captura da atenção dos olhares é, sem dúvida nenhuma, a sedução,

guiada pela estética, com vistas a criar uma atmosfera idealizada, mágica, indiferente

ao princípio de realidade e à seriedade da verdade. Quanto mais superficial e lúdico,

mais a publicidade, sob uma corrente de euforia, opera como magia da comunicação,

e seu maior êxito é a elevação da ordem frívola dos signos. É, enfim, a expressão

mais bem acabada (e interminável, porque incessantemente recriada) da cultura

autodegradável e do indivíduo contemporâneo. Desprovido de qualquer idealismo

político ou humanista, o autor simplesmente diz, sem ilusão e sem sonhos:

“a publicidade tem a distingui-la o não pretender reformar o homem e os
costumes, considera na realidade o homem tal como é, encarregando-se apenas
de estimular a sede de consumo que já existe” (Idem., 259; Grifos do autor).

E o “espírito da moda”, digo, do capitalismo, parafraseando Weber, criou a

publicidade à sua imagem e semelhança, mas não sem controvérsias. Seu poder e

capacidade de persuasão são incontestes, mas Lipovetsky qualifica-os de “métodos

suaves”, nada incompatíveis, segundo ele, com o processo de dominação burocrática

moderna. Por isso, combate veementemente teses (Galbraith, Marcuse, Debord,

Castoriadis, Bourdieu, etc.) que enxergam na publicidade armadilhas para a liberdade

dos consumidores, conivência com o totalitarismo, tecnologia de sujeição, dentre

outras. Dotada da capacidade de sensibilização e estimulação, a publicidade, segundo

ele, debruça-se sobre a “aspiração comum ao bem-estar e ao novo”, mas sempre

deixa uma margem para as pessoas se subtraírem à sua ação persuasiva. O autor

insiste, aliás, que ela se dirige sobretudo a indivíduos maiores, “capazes de

                                                            
57 A modernidade, por cima de qualquer vínculo e valores, a qualquer preço é o tema do romance de Goethe,
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compreender a gravidade dos problemas por detrás do jogo e do espetáculo”. Com

esta afirmação, ele exclui, de um só golpe, um duplo segmento, que consiste hoje

num verdadeiro filão da indústria do consumo, qual seja, crianças e adolescentes, e

de roldão todos aqueles que patrocinam a satisfação dos desejos e necessidades de

sua prole. O universo adolescente, inclusive, é fonte de inspiração para as estratégias

e promessas sedutoras do mercado, quanto a: devolver ou manter a juventude; retirar

seriedade à vida; viver sob o divertimento lúdico; e gozar de uma espontaneidade e

liberdade.

E Lipovetsky prossegue com seus argumentos em defesa da publicidade:

“Vital para o crescimento das empresas, é insignificante para os indivíduos nas
suas vidas e nas suas escolhas profundas. Eis o paradoxo do poder publicitário:
decisiva para as firmas, sem conseqüência de maior para os particulares, a
publicidade só tem ação eficaz sobre o acessório e o indiferente. (...) Não passa
de um poder de superfície, uma espécie de grau zero do poder” (1989:261).

 Num modo de produção em que prevalece a lei da oferta e da procura, nada

mais coerente que exista, na contemporaneidade,  uma “vitrine virtual” – os meios de

comunicação - de produtos, cercada de artifícios de como melhor vendê-los, como

melhor acessar e convencer os consumidores. Para tanto, existem as pesquisas de

mercado, com vistas a garantir a máxima eficácia do poder publicitário. A

publicidade figura, assim, como um dos atributos “imateriais” da economia

capitalista (Sibilia, apud. Rodrigues, 2004) e opera como produtora de seres

desejantes.

Assim, a crítica e o debate que se faz aqui em torno da ode às mercadorias

realizada pela publicidade, com o suporte dos medias, ultrapassa a análise desta ou

daquela publicidade como algo isolado, cujo impacto é realmente relativo. Todavia,

se se pensa no conjunto como cultura de consumo, como “assédio virtual”, tem-se a

noção da sua onipresença e do quanto o seu poder é persuasivo e perturbador.

 Pense-se sobretudo do ângulo dos adolescentes pobres: o que significa, para

eles, a associação da ética do consumo (vale mais quem pode mais, quem compra

mais, quem ostenta mais: marcas, grifes, carros, roupas, jóias, tecnologia...) ao

hedonismo, convertido em estratégia discursiva e de poder produtivo, a acenar com

                                                                                                                                                                            
Fausto (1808).
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uma miríade de prazeres de última geração. Logo, se você não pode consumir, a

euforia e o prazer difundidos e pretendidos não são atingidos e, por conseguinte, o

sentimento é de angústia e de vazio: no money, no man, no desire, nothing.

Eis aí, sem dúvida, uma inversão de valores por dentro de uma lógica em que

prevalece a exteriorização do ser - a aparência. Mostra-se, enfim, a face perversa da

primazia do visível, quando pouco importa saber, para além da forma, quem são os

indivíduos, como é a sua vida, sua visão de mundo, sua psiquê, sua história. Para

além da roupa e de todos os acessórios que compõem o look moderno, os corpos

foram também içados à condição de objetos de design: são, assim, de acordo com a

mais nova tecnologia, desenhados, “esculpidos” e valorizados como imagem,

segundo a lógica do consumo visual. Como disse Paula Sibilia, não muito tempo

atrás, porém:

 “era a vida interior, a alma, a psique, a mente do sujeito que definia sua
identidade. Hoje, apesar das muitas continuidades com relação a esses
postulados, não são esses obscuros meandros interiores os que definem o que
cada um é. Cada vez mais, ao contrario, é a superfície visível (...) que define a
nossa ‘identidade’ (...) Nessa exteriorização da identidade (...), as pessoas se
constróem e se mostram como seres eminentemente visíveis...”(Apud.
Rodrigues, 2004).

Assim, ao nosso ver, o ethos do visível, acoplado e difundido pela

publicidade, se transcende a dimensão de poder panóptico-totalitário58, no sentido de

controle e perda da liberdade, quando combinado ao fetiche da mercadoria, mostra-se

desumanizador. Isto porque todo esse apelo de consumo se transmuta numa

experiência de desconstituição recorrente dos indivíduos como seres sociais, mais

cruel do que o medo da massificação e da estandardização experimentado pelos que

criticam a indústria cultural na sociedade capitalista. Atualiza o sentido de privação e

“menos-valia” inerente à condição de cidadania escassa59, logo, pode, indiretamente,

ser suscitadora de violências, particularismos e barbárie.

                                                            
58  Por isto, concordamos com o autor quando ele diz que (a publicidade) “não impede de maneira nenhuma um
espaço público de pensamento, a propagação e a discussão coletiva das idéias novas: (...) o espaço da discussão e
da crítica. ” (Idem: 262-263).
59 É como caracterizamos a inscrição sócio-étnica histórica rebaixada de vários grupos sociais pertencentes às
classes trabalhadoras, quanto ao acesso aos direitos civis, sociais e políticos no Brasil pós-abolicionista e pós-
Republicano.
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 O ethos do visível, sob esse prisma, portanto, é no cotidiano frontalmente

contraditório com a desejada visibilidade arendtiana, como condição humana a ser

fruída no espaço público sob a forma da práxis política. A política, naquele caso,

pode irromper, todavia, ainda como catarse contra o ser nada e a invisibilidade

perversa a que são submetidos os destituídos na sociedade brasileira, por exemplo.

Parafraseando o autor, diríamos que a publicidade “no instantâneo e no visível” é

prática leve60 que embala, sob o império do efêmero, o processo de renovação

permanente da sociedade e seu processo criador / criativo de produtos.  Com o passar

do tempo e de maneira invisível”, revela sua crueza como um dos principais artífices

contemporâneos de incremento das leis do mercado61, com seu “ vale tudo ”, e da

ética do consumo: “se não podes adquirir /(e se) exibir, não és/vales nada”. Logo,

corrobora com o processo de filtragem (des)credenciador dos indivíduos para a

sociabilidade e para a visibilidade, de acordo com critérios reguladores da ordem -

materialistas e elitistas - da sociedade burguesa, tendo como conseqüência a

produção de misérias morais e a corrosão do caráter.

Ficam para trás a profundidade, a interioridade, a memória, as quais cedem

passagem forçada aos múltiplos acontecimentos, ao instantâneo, ao simultâneo, à

busca da sensação imediata e à estimulação pura. Valores da cultura-expresso que

não pretendem transportar os indivíduos para parte nenhuma. Sem compromissos

ideológicos explícitos62 para além da indústria cultural e do capitalismo de imagens,

diz-se que a programação que salta da tela da TV é neutra, só quer simplificar e

                                                            
60 A dissimulação dos objetivos capitalistas-mercenários da publicidade foi alcançada, algumas vezes, com o
beneplácito da arte, vide o caso da França onde poetas, escritores, dramaturgos, etc., foram, algumas vezes,
contratados para escrever sobre produtos como “água Perrier” (Paul Valéry, em 1935; ou ilustrá-los: Dali, 1950),
“inseticida Marie Rose” (Armand Salacrou); ou servindo de inspiração para o lançamento de outros: caso de
Saint-Exupéry e o perfume Guerlain (1933). Para alguns, esse tipo de estratégia é bem-vinda, pois dá à
publicidade um “espírito de finesse”, um “complemento de alma”, além de embelezá-la (Assouline, 2004).
61 A “insustentável leveza da publicidade” e a sua intrusão nos medias tem atualmente sofrido uma crítica
ferrenha, também, na sociedade francesa, seja pelo segmento intelectualizado e politizado (ATTAC, Radio Livre,
etc.), que debate a questão de um financiamento público para os meios de comunicação de massa, como o rádio e
a TV, seja por uma vaga de fobia anti-publicitária  - “publiphobe” – com a pichação de palavras de ordem
anticapitalista – “Mort à la pub”, “La pub tue la pensée”, etc. - nos cartazes do metrô em Paris (Assouline, 2004).
62 Lipovetsky, todavia, relativiza um pouco o ímpeto individualista da sua sociedade-moda e argumenta que a
cultura e as relações sociais por ela engendradas não se balizam simplesmente pelo egocentrismo, pela
indiferença e pela mera busca de satisfações privadas. À sua maneira, ela também conquistou o coração do
homem democrático e “imiscuiu-se na esfera da solidariedade e da ética”, das preocupações humanitárias e do
respeito pela vida, só que segundo um empenho intermitente, flexível, sem doutrina, espontâneo, sem exigência
de sacrifícios e sem discurso homogêneo. Impulsiona interrogações mais exigentes e multiplica os pontos de vista
subjetivos, submetidos aos referentes democráticos e aos valores da liberdade e da igualdade. O pano de fundo,
porém, continua o mesmo: liqüefação das ideologias, ou pelo menos apagamento das grandes certezas
ideológicas, alinhamento do espírito de cidadania pela atitude de consumo, e a gestão do futuro (a invenção do
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divertir. Triste fim de um trabalho civilizatório milenar: virar pastiche, mensagens

pasteurizadas, desengajadas e falsamente desalienadas, cultura-pastelão.

2.2.2. O “nó no peito”*: Dilemas da condição de indivíduo no mundo
moderno

“(...) o melhor espetáculo para o homem –
será sempre o próprio homem.”

(Eça de Queiroz. Ecos de Paris).

No seio desse império da imagem, resplandecem, como vimos, ídolos e

estrelas - superindividualidades a alimentar o desejo de ver da multidão anônima,

combinado ao seu de se exibir, de se mostrar. Em torno deles, difundiu-se, assim, ao

longo do século XX, a paixão pela visibilidade, a qual já vinha em construção há

algumas centúrias, mas que sob a indústria cultural vive o seu apogeu. Expande-se,

portanto, o desejo de aparecer (na tela do cinema, da TV, nas capas de revistas, etc.),

de ser visto por milhares de pessoas, bem como a vontade de ser amado e agradar.

Mas esse binômio famosos/desconhecidos aponta ainda mais profundamente para o

dilema da condição do indivíduo no mundo moderno:  a necessidade de ser nomeado,

reconhecido e acolhido numa relação (Soares, 1999).

Trata-se, portanto, de nada mais que um cenário sócio-histórico que põe em

evidência a complexa articulação entre o indivíduo e a indústria cultural63

concernente ao processo de criação e difusão da imagem pública, e as tensões que

envolvem a possibilidade de ser único ou ser igual, mas ser o mesmo, isto é, entre “a

fama que individualiza e a massa que iguala” (Coelho, 1999:18). Para as massas e os

fãs, esta inebriante fantasia, qual uma miragem, encobre as dificuldades de uma real

carreira artística e a necessidade de talento. Integra, pois, a fantasia do êxito rápido, a

catarse da conquista do sucesso e a incorporação de todas as qualidades valoradas no

presente hedonístico e narcísico da cultura-midiática: amor, beleza, riqueza, bem-

estar e facilidades materiais.  Seres-para-a-sedução são, no entanto, construções

                                                                                                                                                                            
amanhã) rende-se à lógica do tempo curto e aos decretos do presente e, como tal, às necessidades imperiosas do
mercado-rei (1989: 332-378).
* Inspirado na letra de “A gente vai levando”, de Chico Buarque.
63 Captando o frenesi da paixão moderna dos indivíduos pela indústria cultural e por todo o leque de produtos a
serem consumidos, com seu apelo de novidade e intenção de satisfação dos desejos humanos mais ambíguos:
duração e imortalidade, de um lado (vide todos os investimentos na pesquisa médica e genética, a consubstanciar,
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artificiais do star-system (Hollywood, nos EUA; a Globo, no Brasil, etc.). Todavia, é

importante ressaltar que esse processo de produção de pessoas-imagens sofreu

transformações significativas desde o seu début em fins do século XIX até a virada

do século XXI: deu-se uma perda de brilho e de fascínio que emanavam de astros e

estrelas, tanto no cinema quanto na música - poder antes exercido de forma quase

mitológica. A massificação trouxe como que uma dessacralização, uma banalização,

o fim do sonho acordado, do élan que as envolvia, do glamour e de um certo

mistério. As suas vidas hoje, contrariamente, são vasculhadas por paparazzis e

expostas, com fotos e detalhes privados, nas revistas mais ordinárias. Mesmo assim,

prosseguem em sua função de ícones de exaltação da imagem e de êxtase da

aparência.

Mesmo que a fama64 a eles conectada seja subvalorizada como objeto de

estudo sociológico e padeça de um baixo status social, justamente pelos seus

vínculos mundanos, suas construções e estratégias simbólicas de imagens

personalizadas de sucesso - vulgo celebridades65 -, ela não se aplicaria, em tese, por

exemplo, a qualificar um criminoso conhecido (Soares, 1999). Ele pode, no entanto,

significar, no tempo rápido da TV, ser conhecido por milhões em apenas alguns

minutos, o que, a priori, não excluiria ninguém, a despeito, inclusive, do caráter do

indivíduo,  mas a depender sobretudo do tipo de ação e experiência em foco – o caso

do seqüestro do ônibus 174 66, por exemplo. Historicamente, é possível lembrar de

figuras lendárias do cangaço brasileiro, como Lampião e Maria Bonita, Corisco e

Dadá, que não são apenas figuras “conhecidas”. Ficaram mesmo famosas pelos seus

feitos violentos (Foucault, 1996:60), sua coragem e ousadia, mas também por

encarnarem arquétipos de guerreiros sedutores e bon-vivants67. Penetraram com força

no imaginário sócio-cultural do sertão e viraram modelo de conduta anti-social e

                                                                                                                                                                            
inclusive, a perspectiva de um “homem pós-orgânico”), instantaneidade e descartabilidade de outro, Andy
Warhol vituperou ainda nos anos 60: “Eu amo o plástico. Eu também quero ser de plástico” (Rodrigues, 2004).
64 Importante de ser discutida aqui pelo componente indiscutível de visibilidade que ela comporta e ao qual alude,
numa cultura midiática, a sociedade do espetáculo.
65 Nome e tema de recente novela da Globo de Gilberto Braga (out-2003/ jun-2004), mostrando o “salve-se quem
puder” no meio artístico e a busca da visibilidade a qualquer custo. Antes disso, “Celebrities” (1998), dentro
desse mesmo ethos cultural, foi um filme dirigido por Woody Allen.
66 Esse caso, ocorrido em junho de 2000 no Rio de Janeiro e que mobilizou a opinião pública nacional e até
internacional, será analisado no capítulo III desta tese.
67 Cf. o filme o “ Baile Perfumado” (Paulo Caldas e Lírio Ferreira, 1996 ), em que ficou documentada, graças à
iniciativa de um cinegrafista libanês, a abertura de Lampião, já na década de 30, para a fotografia e para a
nascente filmografia, como oportunidades de assegurar a memória do seu bando e de fazê-lo entrar para a
história, mas também a si próprio como indivíduo, cabra-macho, sedutor e apaixonado por Maria Bonita.
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bárbara, pela natureza dos crimes praticados. Daí por que talvez a fama se diferencie

de outras formas históricas de construção da imagem de si e de conquista da

notoriedade e até imortalidade, como a glória e a honra, as quais implicariam no

reconhecimento do valor, qualidades, virtudes, etc., do indivíduo pelos outros, o que

o singularizaria frente aos demais. Como noções positivas pertencentes ao domínio

da eticidade68 e, ao mesmo tempo, dependentes do olhar (julgamento, apreciação,

etc.) do coletivo, exigiriam um empenho moral e se fundariam, conseqüentemente,

sobre a responsabilidade do sujeito e a sua capacidade de se fazer admirável.

Todavia, a fama  é sobretudo uma categoria estética, a qual envolve

dispositivos e mecanismos de poder subordinados à beleza, à produção de fetiche e,

paradoxalmente, à efemeridade e à idolatria. Consiste ainda numa modalidade

contemporânea de produção e circulação de prestígio e individualização, ou seja, de

obtenção da aprovação dos outros. Assim, numa sociedade igualitária e democrática,

antropologicamente falando, a fama é um dos poucos nichos (para além do poder e

do dinheiro) de produção de diferenciação e de singularização, que permite acionar

estratégias de mobilidade social, com vistas a ensejar que alguns indivíduos fujam do

esquecimento, do silêncio e do anonimato.

Na sociedade de massas, portanto, em que é intensa a fragmentação e as

instituições são muitas vezes frágeis, atualiza-se o desejo clássico, desde os gregos e

troianos, de lutar contra a nadificação (Coelho, 1999:30), por meio da aspiração

individual à visibilidade como condição humana. Essa luta na contemporaneidade

assume, por vezes, uma forma mistificada69, porque sem mediações e apenas movida

pela pulsão do desejo (logo, fetichizada), qual seja: o anseio pela fama70 e pela

visibilidade total – e não mais, como no passado, quando o embate entre o ser e o

nada dava-se pelo reconhecimento do valor de si na guerra ou na política71.

                                                            
68 Conjunto de mediações culturais, normativas e valorativas a regular as relações dos indivíduos (e sua
existência privada) com as instituições, tendo como resultado inexorável a configuração de uma imagem pública.
69 Poderíamos dizer também mitificação, pelo que comporta de significação inconsciente do mundo das imagens
e seus personagens: misto de encantamento, aspiração à unicidade e recusa em ser igual (Coelho, 1999:106).
70 Compreende-se o desejo de fama hoje entre os adolescentes pobres, sobretudo os autores de ato infracional
(ainda que, por vezes, associada ao mundo do crime e do narcotráfico, e com alcance variável), como apelo e
resgate à/da individualidade perdida: embotada, mais do que pela massificação da era da indústria cultural, pelo
preconceito e pela estigmatização, que os faz se sentirem dilacerados, mais do que pelo anonimato, por uma
(in)visibilidade perversa. Desejo, portanto, de deixar para trás a morte (ainda que isso signifique a assunção de
novos riscos por dentro da carreira delituosa), a dor, a solidão, o abandono, o esquecimento, em prol de um pouco
de gratificação e reconhecimento.
71 No caso das rebeliões (FEBEM/SP e outras), vemos, porém, a recuperação do ethos guerreiro pelos
adolescentes internos, combinada ao exercício da política como revolta.
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Relativizado esse desejo, compreende-se, ainda assim, a importância do olhar do

outro (diga-se das representações sociais) para a construção da identidade individual,

para a internalização de uma imagem de si no âmbito do convívio social. Na acepção

de Coelho, “ver-se a si mesmo é tarefa que desempenhamos cotidiana e

naturalmente. Vemos os outros e a nós mesmos; vemos também que nos vêem, e

vemos esse olhar que nos vê, momento raro de reciprocidade absoluta” (1999:131).

Para o que nos interessa discutir na tese quanto à associação indiscriminada

dos adolescentes autores de ato infracional como metáfora da violência72, vale

chamar mais um pouco a atenção para esse debate sobre o olhar do outro, que ora,

generoso, singulariza; ora, indiferente, generaliza; e ora, vigilante, estigmatiza, no

que ele explora um aspecto central da experiência individual, qual seja: a construção

da auto-imagem pela projeção de uma imagem para os outros73. Como bem descreve

Coelho, embasada em Goffman e Mead:

“Existimos para os outros, e nessa interação passamos a existir para nós mesmos.
Nossa auto-imagem é então fruto também da interação social, desse jogo de
representações; nossa concepção de quem somos é o resultado de nossa
percepção daquilo que somos (ou julgamos ser) para os outros.”  E assim dá-se
“a unificação, pelo indivíduo, das diversas imagens que este julga lhe serem
atribuídas pelos outros” e “é da internalização desse conjunto de imagens que
emerge o modo como o indivíduo vê a si mesmo” (1999:126-7) .

Trata-se, portanto, de uma dimensão essencialmente relacional da existência

social humana, isto é, diz da construção da identidade de si - no caso a dos jovens. A

propósito, Lipovetsky, em interlocução com Morin sobre a natureza do culto às

estrelas (se “religioso”, para este, ou simplesmente mundano e moderno, para

                                                            
72 Metáfora que reúne temores e simbolismos coletivos, que em muito transcendem a realidade, mas que se
plasmam, preponderantemente, na imagem pública dos adolescentes infratores – ela mesma uma representação
social -, seja no seu corpo: muitas vezes, negro, maltratado e sujo; noutras, também negro, mas musculoso,
exuberante, tatuado, diferente, vestido irreverentemente; seja no seu rosto: com cicatrizes, manchas, e um olhar,
muitas vezes frio, esquivo ou desconfiado, de quem há muito perdeu a inocência e adquiriu a malícia e a
arrogância por saber impingir medo, como estratégia de sobrevivência. De todo modo, há que se reconhecer que
se tratam de pessoas em desenvolvimento, mas pouco afeitas ao conformismo e ao silêncio do anonimato, ainda
que isso implique em tentativas violentas e desesperadas de singularização.
73 A idéia é perscrutar os sentidos desse olhar sobre a juventude pobre  – olhar instituído, porque vigilante e
disciplinador, e que se manifesta desde o Estado, a família, a escola, os meios de comunicação até o cidadão
comum  -, um olhar que, para além de qualquer temor e fixação persecutória, se exerce como poder e, muitas
vezes, vê e mostra só o que lhe convém (Ribeiro, 1988).  Historicamente, os adolescentes mais insubmissos das
classes trabalhadoras, como se sabe, foram alvo de políticas repressivas e assistencialistas, concebidos como
objetos de ações salvacionistas (Rizzini, 1997), reguladas por um olhar de dominação e que, de certa maneira, se
atualiza num certo regard da mídia sobre eles. É interessante avaliar, pois, o impacto para os adolescentes
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aquele) destaca ainda a juventude como o segmento mais propício à paixão e à

idolatria das estrelas. Segundo ele, seria mais uma expressão da influência cultural da

moda, por isso passaria rápido, com a idade. Consistiria numa mania temporária, um

entusiasmo moderno, um culto à personalidade, um mero culto estético, sem

devoções sagradas. Já para os jovens significaria a possibilidade de conquista de

autonomia frente aos valores do passado, com a adoção de novas atitudes, e o acesso

a uma forma de identidade subjetiva e de grupo. Os gostos e as preferências estéticas

seriam, portanto, para eles, os principais meios de afirmação da personalidade.

Mais uma vez, tratar-se-ia, para Lipovetsky, de um fato moderno

individualista, seja o significado em si da existência das estrelas, como imagem

estetizada e sublimada, seja o da relação de crianças e adolescentes com os “astros”.

Neste último caso, concorreria ainda para o vínculo passageiro, mas intenso, e cada

vez mais precoce destes com a fantasia lúdica, representada pelos personagens do

show-business e do star-system, o novo momento das relações inter-geracionais.

Propagar-se-ia, pois, num cenário de diminuição da autoridade familiar, isto é, de

“recuo progressivo das influências fortes e duradouras da família” (1989: 367),

associado a desejos de independência cada vez mais cedo. Os jovens constituiriam,

assim, um grupo por excelência de dinamização da autonomia individual, de

separação subjetiva, de conquista de critérios próprios. Indaga o autor, então:

“Sendo assim, por que não se difunde entre os adultos? Na medida em que o
fenômeno é inseparável da busca de identidade e de autonomia privada, só pode
surgir no universo democrático onde se operaram a dissolução da ordem
hierárquico-desigualitária e a desagregação individualista do tecido social”
(1989:295).

Nesse tipo de enredo superficial e cheio de artifícios em que consiste a

cultura midiática, considerada por Lipovetsky um dos principais vetores da

revolução democrática individualista, por meio da definição de novos padrões de

vida e da reorientação de atitudes individuais e coletivas, caberia aos jovens ler, nas

entrelinhas, a necessidade / possibilidade de ir contra as normas sociais homogêneas

e constrangedoras. Como um grupo menos submetido às antigas formas de

socialização e mais aberto às novas normas de vida, a juventude agiria sob o signo da

                                                                                                                                                                            
submetidos a esse processo, seja quanto a uma imagem pública negativa – uma vez alçados à condição de
metáfora da violência - seja quanto à sensação de “saber-se continuamente visto e vigiado” (Coelho, 1999:111).
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afirmação e, se necessário, lançando mão de recursos espetaculares, radicais,

inconformistas, ostensivamente, inclusive, de forma a assegurar o reconhecimento de

si e o seu anseio à diferença.

Provocativamente e de maneira discordante, Lipovetsky resume a contraface

do pensamento de Morin sobre a cultura de massa, que, ao final, segundo ele, de

uma elaboração crítica acolhedora, assumiria a tônica da problemática do negativo,

reatando com o conceito básico de alienação: “(a cultura de massa) só em ficção ela

sacraliza o indivíduo, magnifica a felicidade ao mesmo tempo em que desrealiza as

existências concretas, faz ‘viver por procuração imaginária’ “ (Idem: 298-299).

Aproveitamos o tom provocativo e discordante, pois não há como não

reconhecer a pertinência da crítica de Morin à realidade que subsiste do outro lado da

tela. Infelizmente, nem todos são jovens, rebeldes e libertários, ou podem usufruir

das conquistas simbólicas e materiais da cultura de massa. Todavia, se muitos são

conformistas e consomem felicidade e individualidade por procuração, muitos

adolescentes, como o próprio Lipovetsky destaca, indignam-se e rebelam-se contra a

condição desapossada de si e de mero devaneio com as figuras encantadas do

imaginário. Querem escrever / realizar novos roteiros para as suas vidas, nem que

seja com sangue; querem no fundo roubar literalmente a cena, romper com o silêncio

e se insurgir no centro do espetáculo.

2.3 A crítica antivisual e seu duplo: A paixão pelo olhar

“Pensar é mais interessante que saber,
mas é menos interessante

que olhar”.
(Goethe)

Quer-se dar a conhecer aqui as idéias incisivamente críticas de Foucault sobre

o olhar, por contraste e mediação a respeito do lugar da visibilidade que destacamos

no mundo contemporâneo, compartilhando as teses de Hannah Arendt sobre a esfera

pública.  Não é um tema inédito, pois já tratado por Jay (1988), Muricy (1988) e

Frayze-Pereira (1995), mas a proposta é penetrar nos meandros dessa crítica

foucaultiana, pondo em evidência, conforme as pistas de Jay (1988), um gosto

desmedido pelo olhar ou por sua metáfora. De todo modo, a sua reflexão sobre o
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olhar, isto é, sobre o visível, tanto aquele que olha como o que e quem se deixa ver,

anuncia a relevância em si do tema.

À partida, pode-se dizer que tais reflexões foucaultianas em torno do olhar

enfeixam uma crítica a todo o sistema idealista ocidental desde Platão, com sua

defesa do mundo perfeito das idéias  (e prática) até a transformação dessa

racionalidade em ethos intelectual e moral e política governamental, cujos propósitos

de conferir extrema visibilidade aos indivíduos, seus corpos e suas falas são

arbitrários e violentos. Na verdade, Foucault recusa-se a ver no conhecimento e na

razão apenas a expressão da alma, do alheamento, do Bem e do absoluto, mas

identifica-os como instrumentos do poder e suas estratégias de derrisória maldade.

O olhar, portanto, como um dos órgãos dos sentidos mais reverenciados na

história da humanidade, mesmo quando negado em seus perigos e paixões (por Santo

Agostinho ou Padre Antônio Vieira) ou como armadilha do sensível (Descartes),

sempre esteve implicado na descoberta do mundo. Assumiu, num percurso superior a

dois milênios e meio, tons diáfanos, modulações fantásticas nas sombras das

cavernas, a corporeidade dos átomos, a incandescência dos desejos, a escuridão

venenosa, a distância contemplativa, a cegueira da loucura, o tormento da noite

terrível, a rendição ao visível, as miragens da aparência, a impregnação nos signos e

palavras, a regeneração da verdade. Inaugura-se, porém, no âmago da modernidade,

uma geração de pensadores que convida ao descentramento do olhar, a mirar além

das reluzentes chamas da autoreverência do sujeito e do seu olho potente, no sentido

de identificar o que ficou disperso e não se submeteu às expectativas de evidência e

dominação visual sobre a realidade.

Foucault perfila-se junto aos que aceitaram esse desafio e vai pelo ângulo do

poder despedaçar unidades, conjuntos, linguagens, em busca dos fios do poder que

tecem malhas, simultaneamente rígidas e flexíveis, visíveis e invisíveis. Poder que

despista as evidências, fazendo-se, desfazendo-se e refazendo-se, à maneira do

esforço incansável de Penélope. Para tanto, apura as lentes da crítica e sugere a busca

dos fragmentos infinitesimais desse poder, a partir de bajo, qualificando o que dá

espessura aos discursos por meio da adesão íntima à dominação ou da mais

inesperada recusa e insubmissão à ordem das coisas, corporificada em micropoderes.
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A sensação primeira é, pois, mesmo de vertigem e quase cegueira (Saramago,

1995). Momentânea cegueira. Por meio dessa metáfora, percebe-se também o seu

reverso: a inextricabilidade entre  a imagem e a sociedade contemporânea, desde a

imagem-movimento do cinema à imagem-intimidade televisiva (invasiva de todos os

espaços domésticos, de lazer e de trabalho), à imagem-flerte dos outdoors e outros

affiches do mundo da propaganda e do consumo, e ainda as imagens-totais, providas

por câmeras vigilantes full-time ante o sentimento de insegurança das pessoas em

face do Outro (Hamburguer, 2000). Versão fin-du-siècle do panóptico de Bentham,

que extrapola as muradas das prisões e outras instituições afins, e se dissemina como

olho privatizado do poder e investimento na lucratividade da economia do medo.

Uma das provocações motoras deste recorte na tese foi, para além da questão da

juventude e da violência, esse apelo da imagem. Um apelo, para alguns, fundador da

era moderna (Cf. Jay, 1988).

Deste modo, não obstante a crítica foucaultiana aos abusos e excessos

cometidos em nome da vista pela tradição do pensamento ocidental desde os gregos,

Foucault seguramente nos estimula a perscrutar e analisar o processo de proliferação

dos discursos aí circulantes, na contracorrente da tese da postura contemplativa do

espectador.

 Imagens que se apoderam de realidades e, ao reproduzi-las para milhões,

comunicam, imprimem significados, portam materialidades, selando, inclusive,

muito além das fronteiras do saber, uma nova ontologia social e uma nova ética a

partir da visibilidade: só existe o que se vê. Talvez, quem sabe, todos já estejam

cegos.

Agrega-se a este tema aquele que constitui o cerne mesmo do problema que

analisamos na tese: a construção social de uma visibilidade estigmatizadora no caso

da histórica figura dos meninos de rua e dos adolescentes autores de ato infracional

no Brasil, cercada por dispositivos disciplinares do direito desde o século XIX e hoje

ocularizados pela mídia. Sabe-se, como pesquisa recente atesta74 e também os motins

em unidades da FEBEM/SP, que tais adolescentes não são meros espectadores do

espetáculo do seu sofrimento e vida, às voltas com a desigualdade e injustiça social.

                                                            
74 Cf. Adorno et alii., 1999.
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O pensamento de Foucault é, pois, de uma interlocução imprescindível neste

processo de decifração de uma história de (in)visibilidade perversa dos adolescentes

pobres no Brasil, entremeada pelo binômio direitos e violência. Uma história que

assume contornos espetaculares num tempo regido pelo poder da mídia e da indústria

cultural: em primeiro plano os adolescentes pobres, enredados pela sedução moderna

das imagens-sereias e seu canto à visibilidade e à fama. Muitos dentre eles

conseguem romper as amarras que os prendem ao mastro da realidade75 e se

entregam mais que à vertigem individualista da sociedade burguesa: diferentemente

de Ulisses, querem não só ouvir as musas-fetichistas, mas ver a beleza. No afã de ter

tudo o que elas representam – sonho, poder, reconhecimento, etc. -, mergulham rumo

aos riscos e perigos do desconhecido e se vêem enredados, de fato, pela alienação,

pelo dinheiro e pela violência. Quando despertam, erguem as mãos em direção à

cabeça e não encontram hera, mas  algemas76.

O rumo traçado para esses adolescentes, em muitos casos, começa com a

internação, e o que poderia ser apenas uma mera estação nas suas vidas, termina em

destino e pesadelo - o da prisão. Essa intersecção entre jovens infratores e sistema

penal, antecipada existencialmente - na pele de muitos deles - e politicamente como

normalização, com sua carga de representações e discursos da ordem, nos faz

enxergar em Vigiar e Punir, de Foucault uma contribuição já clássica, mas plena de

criticidade e inventividade, no melhor sentido da desobediência intelectual e civil. O

convite é irrecusável: “saber se se pode pensar diferentemente do que se pensa, e

perceber diferentemente do que se vê, é indispensável para continuar a olhar ou a

refletir”.

Porém, antes, a direção que pretendemos seguir nesta aproximação do “olhar

de Foucault” é a de demonstrar a presença e a força arquetípica do olhar, tanto na sua

crítica de uma certa tradição ocidental quanto na deflagração de uma nova proposta

epistemológica: a crítica discursiva, que dá a ver de outro modo. A presença de

                                                            
75 Essa leitura invertida da reação às tentações sofridas por Ulisses, no seu périplo de volta à Ítaca, faz lembrar
uma outra saga, a que já nos referimos no capítulo anterior, a de Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Para
enfrentar as intempéries em sua ida para o desconhecido mundo urbano, domínio da máquina, representado na
história pela Paulicéia Desvairada, o herói, antes de partir em busca de um talismã perdido, deixa sua
consciência na ilha de Marapatá, no alto de um mandacaru. Ou seja, trata-se de uma viagem para qual ele vai
preparado e disposto a tudo.
76 O uso aqui é retórico, se referido à lei, pois o ECA, em seu Art. 178, diz que “o adolescente a quem se atribua
autoria de ato infracional não poderá ser conduzido (...) em condições atentatórias à sua dignidade, ou que
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alguns temas, autores e artistas enfocados em parte de sua obra – O Nascimento da

Clínica, Las Meninas -, que aludem à visão, visibilidade e ao olhar ou à sua falta  (J.

L. Borges77, Homero 78, Édipo-Rei), se entremeia à crítica do saber e do poder, em

Vigiar e Punir, a revelar, talvez, uma discreta e controversa paixão de Foucault pelas

tramas da imagem e do olhar.

É-se envidado, nestas circunstâncias de pouca luz, a mobilizar outros sentidos

menos nobres (o tato, por exemplo), para ousar penetrar no universo da crítica

foucaultiana, fazendo um périplo entre a arqueologia e a genealogia: entre a alma, a

razão, o olhar e o corpo. Tentativa tátil, pois, cautelosa e inspirada em Barthes, que

sugere como alternativa que se “tivesse palavras ao invés de dedos”, “ou dedos na

ponta das palavras” (1990:64).

2.3.1 O olhar no foco da crítica

“Quem olha para o céu
quer ver estrelas”.

(dito popular)

A fixação na crítica do olhar e no seu duplo: a paixão pela visão e seu

discurso, não é uma iniciativa foucaultiana isolada, mas encontrou ampla guarida

intelectual na França. A obsessão apaixonada pela visão em terras gaulesas remonta,

assim, a Descartes, ao projeto iluminista e ao fetiche contemporâneo em torno das

técnicas de luz e imagem  - pintura, fotografia e cinema - por Barthes, Deleuze,

Merleau-Ponty, Derrida e Lyotard; ou ainda à crítica poética da arte em Baudelaire,

Apollinaire, entre outros. Todavia, essa mesma nação encetou também um sólido

movimento anti-ocularista ou antivisual, a ostentar nomes como os de Bergson,

Sartre e Bataille, todos preocupados com os aspectos e conseqüências mais

problemáticos da ode visionária. Assim, num contraponto à reconhecida força

imaginativa ocidental e ao lugar conquistado pela ciência, pelo racionalismo e pelo

humanismo a partir do Renascimento, historicamente marcados pelos poderes da

                                                                                                                                                                            
impliquem risco à sua integridade física ou mental, sob pena de responsabilidade”. No entanto, são inúmeras as
denúncias em contrário por todo o país.
77 Foucault, no prefácio de As palavras e as coisas,  se diz encantado com a anarquia semântica da e nciclopédia
chinesa do Livro dos Seres Imaginários (1968), de Borges - poeta argentino que ficou cego aos 40 anos, tendo
vivido até os 86 anos.
78 Poeta grego também cego, autor da Ilíada, em uma das passagens citadas por Foucault na segunda conferência
de A verdade e as formas jurídicas.
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visão, opera-se,  em fins do século XIX, com Nietzsche, e ao longo do século XX,

com essa geração de pensadores franceses, uma mudança de sinais e o fim da

unanimidade em torno do olhar. Antes celebrado, ele se torna alvo de ataques hostis,

engendrando-se uma novidade  crítico-discursiva deveras importante, no sentido de

opor limites às mistificações79 imagéticas da cultura urbana e capitalista do final do

milênio - concebida pelo também francês Débord (1997) como sociedade do

espetáculo.

Foucault não foge à regra de tal tradição francesa e institui a sua crítica do

olhar, após ter dialogado, aprendido e duelado com a obra desses modernos, cujos

temas e objetos constituíram, na opinião de Jay, “a fonte de seu intrigante impulso

crítico”(1988:194). Eis por que se tornou motivo de indagações e dúvidas, da parte

de autores como Jay (idem) e Certeau (1984), a natureza da fascinação foucaultiana

pelo olhar:  entre um inconteste estilo ótico presente em sua narrativa e uma crítica

do poder do olhar, ambos, em geral, acionados com o intuito mesmo de subverter

esse poder (Jay, 1988).

Jay (1988), no entanto, acha que cabe doravante redimensionar a crítica ao

ocularcentrismo, de forma a não constituir novos dogmatismos, para que os

foucaultianos - a quem foi legada a tarefa de desdobrar os compromissos  de

problematização da cultura do seu inaugurador -, possam ir além da inclinação

estruturalista de “panoptizar” a análise da sociedade, o que seria uma nova cegueira.

Espera-se que eles consigam olhar, de fato, para as micropráticas da vida cotidiana,

em suas possibilidades de fundar contra-poderes.

É importante não perder de vista também que as “luzes” do Renascimento

vieram se opôr ao obscurantismo da Idade Média, cuja programática de violência,

banimento do riso e do conhecimento crítico, mais dominação pela ignorância, serviu

como estandarte para muitos combates e truculências mundo a fora: nas ditaduras e

totalitarismos da modernidade reproduziram-se aquelas trevas . A dimensão que

assume a visibilidade que a política, de um lado, dá aos combates e, do outro, a que

as prisões asseguram sob a forma dos corpos vigiados e disciplinarizados não pode

cegar, por sua vez, a crítica “esclarecedora” da falta de liberdade e democracia.

                                                            
79 Mistificações que englobam as virtudes da ciência e da tecnologia, mais a linearidade da linguagem, e que
foram, em seu realismo, lógica produtivista e capacidade de aferição de verdades intensivamente alardeadas pós-



(In)visibilidade Perversa                                                                                        Mione Apolinario Sales

129

Nesta linha, Foucault pontua muito bem, em Vigiar e Punir, a metamorfose entre

razão e violência; em outras palavras, entre o saber e o poder; a imposição de óticas

parciais da verdade em nome da universalidade; e, conseqüentemente, em favor da

dominação dos indivíduos e seus corpos, o que não se pode jamais deixar de

considerar.

Quer-se aqui, pois, deixar entrever em alguns de seus textos a presença dessa

crítica apaixonada. Mas antes disso cabe precisar o espírito dessa paixão

foucaultiana: ela não reinstala, nem reivindica os mistérios da luz ou da iluminação

para aclarar a descoberta e  crítica do discurso, nem se trata de uma rendição às

miragens da aparência. Apenas sustenta-se aqui em apoio às teses dos autores

supracitados que Foucault também descobre no olho uma excelente metáfora ou

antídoto, como se pode atestar em alguns de seus textos, para enunciar a visibilidade

e a invisibilidade do poder, com sua maldição e perigos. Em outras palavras, os

nexos existentes entre ver, saber e poder.

2.3.2 O olhar feliz80

“Sempre uma coisa defronte da outra,
sempre uma coisa tão inútil como a outra,

Sempre o impossível  tão estúpido como o real,
Sempre o mistério do fundo tão certo

 como o sono de mistério da superfície,
sempre isto ou sempre outra coisa

 ou nem uma coisa nem outra.”
(Fernando Pessoa. “Tabacaria”)

Um texto clássico em que Foucault flagra e enfrenta a exaltação cientificista

do olhar é O nascimento da clínica, onde aborda a configuração da medicina como

disciplina, isto é,  como campo do saber.  Para ele,  o contexto dessa emergência  é,

de acordo com a sua escala temporal,  o do final do período clássico: entre os séculos

XVIII e XIX. Os acontecimentos capitais que subjazem ao texto foucaultiano e à

própria necessidade histórica de emersão da medicina como ciência e prática

organizada são, conforme Adorno (2000), epidemias (cólera, tifo, etc.) que devastam

as milícias no momento da Revolução Francesa. A contingência dessa crise de saúde

pública leva à propagação de leigos e à conseqüente ocorrência de erros médicos, o

                                                                                                                                                                            
revolução industrial, objeto também da crítica estética e ético-política contemporânea dos surrealistas: Picasso,
Salvador Dali, René Magritte, Marcel Duchamp, e André Breton.
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que vem exigir um disciplinamento desse saber e do seu exercício. Foucault soma à

demarcação desse cenário de reformas pós-revolucionárias a percepção dos discursos

e argumentos erigidos para justificar a verdade dessa ciência, a qual vai operar um

corte na velha estratégia cartesiana do sujeito que contempla os objetos, imbuído da

sua visão interna e em detrimento dos sentidos reais.  Eleva-se em contrapartida com

a clínica o olhar empírico, capaz de capturar imageticamente o corpo em sua solidez

e opacidade (Jay, 1988:200).

Como o próprio autor assinala, O nascimento da clínica é um livro que

aborda a questão do espaço, da linguagem e da morte; todos sob a égide do olhar. Ele

constata a íntima correlação entre as palavras e o olhar, de acordo com aquele

modelo de análise e formulação epistemológica, no sentido de a capacidade daquelas

colocarem em evidência “um mundo de constante visibilidade” (1977:8). Na

verdade, o que chama a sua atenção é a formação de um discurso novo, algo que se

engendrou no intervalo de cem anos. Mais precisamente, o que ocorreu foi um

deslocamento  no campo do conhecimento, uma readequação e complexificação no

modo de ver e conhecer a dor e o sofrimento investidos nos corpos. Como diz

Foucault, “o que mudou foi a configuração surda em que a linguagem se apoia, a

relação de situação e de postura entre o que fala e aquilo de que se fala” (1977:9).

Ele tenta, assim, desmistificar a conotação de verdade e soberania que pouco a pouco

vai conquistando a linguagem em apoio à formação do discurso médico: em que

momento, indaga, ela se emanciparia dos momentos e artifícios, por vezes

desnorteados, de tentar revelar o opaco das coisas e suas formas e adquire a aura de

saber racional?  Tem-se, então, segundo a arqueologia foucaultiana, que:

“Para apreender a mutação do discurso quando esta se produziu é, sem dúvida,
necessário interrogar outra coisa que não os conteúdos temáticos ou as
modalidades lógicas e dirigir-se à região em que as ‘coisas’ e as ‘palavras’
ainda não se separaram, onde, ao nível da linguagem, modo de ver e modo de
dizer ainda se pertencem. Será preciso questionar a distribuição originária do
visível e do invisível, na medida em que está ligado à separação entre o que se
enuncia e o que é silenciado: surgirá então, em uma figura única, a articulação
da linguagem médica com seu objeto” (Idem:9-10).

Foucault segue, portanto, as pistas das migalhas de pão deixadas pela

medicina para marcar o caminho de compreensão do seu saber, guiada pelo olhar

                                                                                                                                                                            
80 Pela convicção nos poderes da mirada empírica.
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loquaz do sujeito-investigador. O filósofo é o pássaro que as come, capturando os

contornos da espacialização e verbalização do patológico, necessárias à aventura

fundadora dos médicos, e desencaminha o entendimento e justificação serena desse

processo. Requisita todos a perceber, assim, o que foi reificado, por meio de um

arranjo semântico aleatório, e cuja existência foi brindada pela luminosidade e pelo

acaso: a estrutura falada do percebido.

De acordo com a pesquisa empreendida por Foucault, a medicina foi instada

naquelas condições históricas a voltar o seu olhar milenar para o sofrimento dos

homens e a descrever sistematicamente, a partir de uma outra estrutura, as coisas

concretas em sua qualidade e plenitude. Instaurou-se, pois, uma nova cumplicidade

entre as formas de ver e dizer, que redundou numa objetividade mais científica.

Ganhou relevo nessa racionalidade médica a espessura da percepção e a tessitura das

coisas, cores, manchas, dureza, aderência, entre outras, alcançadas em seus

conteúdos visíveis unicamente pelo olhar atento em sua vigilância empírica. Diz

Foucault: “o olho torna-se o depositário e a fonte da clareza; tem o poder de trazer à

luz uma verdade” (1977:11).

Em lugar do sujeito distante, disciplinado espectador do objeto transparente

da mirada cartesiana, ver, em fins do século XVIII, requeria um olhar empírico,

ainda passivo, mas capaz de encorpar a opacidade das coisas. Sob a lentidão

perscrutadora do olhar81, as coisas vistas  vão adquirindo uma quase materialidade.

Em outras palavras, vão exibindo, por meio da sua espessura intransponível, uma

linguagem. O olhar é, assim, o mecanismo que a domina e  confere objetividade às

figuras da dor e do sofrimento, ou às doenças, permitindo a configuração de um

discurso sobre o indivíduo. A relação sujeito/ objeto tem, portanto, no âmbito da

experiência clínica uma alteração emblemática no campo do saber, que de certo

modo a revoluciona, antropologicamente falando. Nas palavras de Foucault, a partir

da experiência clínica, “o objeto do discurso também pode ser um sujeito, sem que as

figuras da objetividade sejam por isto alteradas. (...) Ela levantou a velha proibição

aristotélica; poder-se-á, finalmente, pronunciar sobre o indivíduo um discurso de

estrutura científica” (1977:13). Segundo ele, no entanto, os desdobramentos desse

                                                            
81 Segundo M. Ponty, a ciência positivista, enredada na fantasia do sobrevôo absoluto como método visual de
apropriação da coisa, “acredita poder sobrevoar o seu objeto, tendo por adquirida a correlação do saber e do ser”
(2000:37).
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acontecimento – inauguração, no Ocidente, de uma linguagem racional sobre o

indivíduo, e de uma nova relação do homem consigo mesmo - foram interpretados

sucessivamente pelas gerações posteriores de forma reducionista, como o simples

confronto proporcionado por um golpe de vista entre um olhar paciente e um corpo

mudo82. Ficam obscurecidas aí as condições históricas que possibilitaram a

demarcação do domínio da experiência médica e a estrutura da sua racionalidade.

O esforço intelectual foucaultiano é, portanto, o de ir além do comentário, o

qual se detém apenas no sentido manifesto pela linguagem83. E indaga: “não seria

possível fazer uma análise dos discursos que escapasse à fatalidade do comentário,

sem supor resto algum ou excesso no que foi dito, mas apenas o fato de seu

aparecimento histórico?” (1977:16). Os discursos, para ele, portanto, precisam ser

percebidos como acontecimentos, capazes em seus elementos de formar sistemas.

Contudo, a clínica aparece apenas como uma configuração inovadora do

“perceptível” e do “enunciável”, em que tem destaque o espaço corporal como fonte

de descoberta e conhecimento. Daí a pergunta que se tornou praxe da investigação

clínica, parceira dos atributos do olhar vigilante: “onde lhe dói?”. Na verdade,

acredita-se, dentro do modelo clínico, que as coisas – manifestações patológicas – ,

se entregarão ao olhar constante do médico em sua varredura pela superfície do

corpo do doente, prescindindo até  mesmo de mediações verbais dessa natureza.

 Os corpos dos doentes, nesta lógica, por vezes têm primazia frente ao olhar,

porque contêm a verdade a ser, durante o ensino da prática médica, disposta e

desvelada sistematicamente. Esse esforço de decifração, análise e síntese no método

clínico é permitido pelo olhar, mas culmina com a nomeação da doença, por meio do

saber discursivo que se engendra como verdade. Com isso, vê-se que o olhar, num

certo momento da clínica, desempenha um papel coadjuvante à linguagem

                                                            
82 Medicina à parte, essa crítica de Foucault pode, em certa medida, ser endereçada ao lado apologético da leitura
de Lipovetsky quanto à catarse e apoteose do olhar, mais o desfile de corpos, em reverência à moda e vice-versa.
Não obstante, como já dissemos antes, é mister reconhecer os aspectos criativos, inovadores e ousados do seu
trabalho, a começar da importância que ele atribui a um tema tão caro à sociedade moderna e com tão pequeno
prestígio intelectual.
83 Noção subvertida não só por Foucault, mas também por Breton, que atribuía, em 1953, a gênese do
surrealismo a uma “operação de grande envergadura sobre a linguagem. Era necessário (...) arrancá-la do seu
uso util i tário,  único meio de l ibertá-la e resti tuir todo o seu poder”.  [Cf.
http://www.palavrarte.com/Artigos_Resenhas/artigos_clima.htm]. Para M. Ponty, por sua vez, neste mesmo
sentido, ela “não é apenas a conservatória das significações fixas adquiridas” (2000:103). Ao que ele acrescenta
contra um positivismo da linguagem: “filosofar não é contestar as coisas em nome das palavras, como se o
universo das coisas ditas fosse mais claro que o das coisas brutas, como se o mundo efetivo fosse um cantão da
linguagem”(Id.ibid:98).



(In)visibilidade Perversa                                                                                        Mione Apolinario Sales

133

instauradora do sentido, propiciadora da verdade das coisas. No fundo, “a doença

tem sua palavra a dizer” (Foucault, 1977:68). Mas exatamente por isso, o olhar é

capaz de restaurar o seu poder e lugar em razão das imagens que propicia dos corpos

e que, às vezes, denunciam a palavra, isto é, um  diagnóstico errado. Nesse momento,

“a linguagem do saber se cala, e as pessoas olham” (idem:69). No entanto, a clínica

do século XVIII persiste com seus jogos de olhares e desvelamento verbal, em que se

intercala, por dentro da experiência, uma maneira de aprender e de ver. Como se vê,

há, segundo Foucault, uma ondulação do papel do olhar no terreno da medicina, ora

passivo, contemplativo, mas vigilante; algumas vezes ingênuo e aberto, mas sempre

em busca da verdade; até um olhar consagrado pela clínica que vai ascender ao

século XIX,  para o qual não basta constatar, mas descobrir.

É de se supor que toda essa alusão ao olhar signifique a metáfora de um

pensamento ilustrado. No entanto, a clínica em seus primórdios transitou pelo terreno

da empiria, oferecendo reiteradas recusas ao teoricismo em nome da prática e do

saber extraído da experiência, que exige “ler pouco, ver muito e fazer muito”

(Foucault, 1977:79).  Eis que foi necessária ao seu salto como saber particular e

prática reconhecida a sua articulação a um sistema geral de conhecimentos e a

expansão do ensino teórico. Para tanto, era preciso ir além de uma “clínica do

visível” e do concurso dos “observadores-práticos” (Idem:83).

Historicamente exigiu-se, portanto, um olhar médico que fosse ao mesmo

tempo saber: “um olho que sabe e que decide, um olho que rege” (Foucault,

1977:100). Uma experiência que também teve par na área da história natural, cuja

tônica era analisar e classificar os seres da natureza a partir de seus traços visíveis,

em suas diferenças e semelhanças. Mas a soberania do olhar clínico alça um vôo

ainda maior, pois não se contenta só com a estrutura do que vê: é um olhar calculador

também de possibilidades e riscos. O olhar sábio vai também aprender a decodificar

mais do que os sintomas em sua aparência mais clara, os signos das doenças, com

seus componentes de surpresa e invisibilidade. Cabe, assim, ir além do caráter

fenomênico e manifesto da doença expresso nos sintomas e realizar o trajeto do olhar

clínico ao signo, o que requer uma intervenção consciente. Em outras palavras, há

situações em que o corpo não se dá a ler espontaneamente, mas requisita uma

operação meticulosa, capaz de identificar elementos como diferenças,
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simultaneidade, sucessão, freqüência, dentre outros, da doença em seus múltiplos

aparecimentos: “o olhar do clínico (...) é o agente separador de verdades” ( Foucault,

1977:136).

Ante esse recurso médico, houve uma intensificação do seu manuseio como

expressão da competência clínica e também como forma de um maior domínio sobre

o corpo e suas doenças. Esforços que para terem efeito, precisavam cercar a doença

em sua indivisibilidade por todos os lados, no sentido de decifrar os seus enunciados

e de também materializá-los por meio de uma linguagem descritiva. Isto porque

como prática de ensino médico, a clínica ocupava-se com a dimensão da descoberta,

mas, de forma  simultânea, com a sua reprodução inteligível em discurso, capaz de

assegurar desempenhos autônomos e, conseqüentemente, o futuro exercício da

profissão. Como diz Foucault, “a ordem da verdade é a mesma da linguagem”

(1977:108). Isto significa que era preciso ir além da variedade individual dos casos,

objetos de dedicada investigação, mas de resolução em alguma medida aleatória e

incerta, e construir suportes mais ágeis de análise e intervenção como forma de lidar

com a dimensão estatística e  aberta dos acontecimentos. O que significa, em outras

palavras, integrar na clínica os aspectos qualitativos, mas sem perda de um resultado

quantitativo, e vice-versa. Nos termos foucaultianos, “a certeza médica se constitui

não a partir da individualidade completamente observada, mas de uma multiplicidade

inteiramente percorrida de fatos individuais” (1977:115). Era preciso realmente

definir limites, tanto numa como noutra direção, pois como preocupava-se Pinel, “as

questões a colocar são inúmeras; as coisas a ver são infinitas” (Apud. Foucault,

1977:126). Negociadas essas fronteiras entre o conhecimento como construção do

estatuto do ver-saber-fazer da medicina e da aprendizagem prática, e a importância

da efetividade macroscópica da atuação médica, institui-se um domínio aberto e de

clara visibilidade para o olhar. Um olhar refinado em sua inteligência e sensibilidade,

formado para identificar as positividades da relação corpo e doença. Um olhar

supostamente livre, um olhar feliz.

Mas há algumas implicações éticas presentes nesse movimento do olhar-

saber, que concorrem em certa medida para inquietar a atividade da clínica

intramuros, a suscitar respostas aos desdobramentos dessa prática. De um lado, o

valor da vida do indivíduo não deveria, naquele espaço hospitalar, se esgotar apenas
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no visível, numa certa coisificação do seu corpo e de suas doenças, instituindo-se a

necessidade do controle da qualidade e competência da prática médica e da

extrapolação do mero pragmatismo. De outro, quem se expunha a esse espírito

científico e empreendedor médico era o corpo dos pobres, pacientes dos hospitais.

Podiam eles serem expostos ao risco da observação e experiência clínica? Como

precisa Foucault, “(...) olhar para saber, mostrar para ensinar não é violência muda,

tanto mais abusiva que se cala, sobre um corpo de sofrimento que pede para ser

minorado e não manifestado? Pode a dor ser espetáculo?” (1977:95). Mas tratava-se,

na interpretação ideologizada da época, de uma ajuda de mão dupla: pobres são

socorridos graças ao apoio financeiro dos ricos nos hospitais, devendo, por sua vez,

de acordo com a expectativa “perdulária” e piedosa burguesa, retribuir oferecendo

seus corpos a um maior domínio das doenças pela ciência. Ironiza Foucault que essa

espécie de contrato com base no espetáculo do sofrimento alheio, mediado pelo

olhar clínico, é do “interesse objetivo” para a ciência e de “interesse vital” para o

rico. Ou ainda quando diz a respeito dessa situação: “o olhar do médico é de uma

parcimônia bastante rigorosa nas trocas contábeis de um mundo liberal” (1977:97).

Foucault opunha-se decididamente, portanto, aos poderes desse tipo de olhar

idealizado pela medicina clínica que pressupunha uma realidade significativa, visível

e quiçá plenamente transparente: uma espécie de fé na evidência visual. Preocupava

a Foucault as influências desse modelo sobre as ciências humanas, sobretudo quanto

à cadaverização da vida84: de extremo conservadorismo e empobrecimento crítico à

maneira positivista. Tampouco a fenomenologia de um Merleau-Ponty85, às voltas

com a questão também do visível e do invisível86, conseguiu enfrentar a armadilha do

                                                            
84 Paradoxalmente, quando a vida tornou-se objeto de estudo pela biologia e pela medicina, com a possibilidade
de tratamento e até cura, o sentido da morte  se tornou também imanente ante a perspectiva da finitude humana.
Parafraseando Foucault, poder-se-ia dizer que isso implicava numa certa derrocada da esperança humanista (Jay,
1988).
85 Não obstante à  crítica foucaultiana à fenomenologia de Merleau-Ponty, Jay enxerga uma certa intersecção
entre os termos filosóficos daquele e deste quanto à indissolubilidade entre o visível e o invisível (1988:203).
Também destaca as possíveis influências antivisuais do Sartre de O ser e o nada, e também de Canguilhem, um
interlocutor mais evidente, pois foi orientador do seu trabalho sobre a História da Loucura.
86 Para se ter uma idéia da crítica ao empiricismo realizada por Merleau-Ponty (2000), localizado na ênfase do
visível e nos poderes da mirada cientificista, em reforço à tese de Jay acima, vale a pena citá-lo: “Quando se trata
do visível (...), é freqüentemente fácil restabelecer a unidade e a concordância do mundo. Ao contrario, tão logo
se ultrapassa o círculo das opiniões instituídas, (...) parece que cada homem habita a sua pequena ilha” (p.24-
25). Ou ainda:  “O visível e a explicitação filosófica do visível não estão lado a lado como dois conjuntos de
signos, como um texto e sua versão noutra língua” (p.44). Da mesma forma que ele crítica as ilusões da
aparência, também acredita que é um erro apostar no outro extremo, isto é, tomar como “bom” o que não é visto e
nem poderia sê-lo, como por exemplo a noção de imanência para o racionalismo cartesiano. Para ele, apostar
nisto exclusivamente significaria, por sua vez, renunciar ao mundo efetivo. Quais podem ser, então, as relações
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positivismo empiricista, porque também se enredou, por meio da fé subjetivista na

percepção, nas tramas da linguagem e da visão.

O ocularcentrismo como cultura institucional requeria, pois, a configuração

de espetáculos em que se expunham os indivíduos e seus corpos. A loucura aqui, a

doença ali, o criminoso acolá eram transformados em coisas para serem vistas,

vigiadas e controladas. Em outras palavras, tornavam-se despossuídos de si mesmos,

em nome da normalização e da reverência ao poder disciplinar. Neste sentido, é bela

a lembrança pós-iluminista de Jay a respeito de Goya87 e Sade como artistas que

deram espaço às pretensões marginalizadas da obscuridade e da noite ao mundo

moderno, catalizando a verve criativa e rebelde da loucura88 (1988:199). Mais

recentemente, Sartre também operou uma reflexão acerca do poder do olhar em seus

conteúdos racionais e  violentos, ao analisar a saga mundana de Jean Genet (Cooper,

1969).

Cabe analisar ainda outras passagens de Foucault em que ele elege o olhar

como centro da sua mirada crítica.  Senão, veja-se.

2.3.3 De olhos vendados

Na segunda conferência de A verdade e as formas jurídicas, o tema é Édipo-

rei - originalmente uma tragédia grega escrita por Sófocles. Foucault oferece uma

versão muito criativa desse mito psicanalítico pelo ângulo do poder, que seria, em

sua opinião, aquilo com o qual Édipo está o tempo todo preocupado. Uma

personagem que sai do nada da obscuridade, do anonimato e da bastardia pelo saber,

ao decifrar o enigma da pirâmide. Conforme Édipo mesmo exalta: “(...) abri os olhos

e os ouvidos; eu vi” ( Foucault, 1999:47).  No desenrolar do mistério que cercou o

seu nascimento e, posterior chegada à cidade, tendo matado o rei, marido de Jocasta

                                                                                                                                                                            
entre o mundo visível e o mundo invisível?, indaga ele. Diferentemente de postular que o que é é trata-se de
construir uma relação de abertura para o mundo e do exame radical de nossa pertença ao mundo. Significa abrir-
se sobre horizontes e lonjuras... (Id. Ibid.:33,37,44). Estar atento à espessura, à profundidade, à pluralidade de
planos, aos segundos mundos (p.73). O acesso às próprias coisas, portanto, acontecerá através “dessa opacidade e
dessa profundidade que nunca param: não há coisa plenamente observável. (...) Reciprocamente, o imaginário
não é um inobservável absoluto: encontro no corpo análogos de si mesmo que o encarnam” (p.81).
87 No entanto, Foucault era totalmente crítico à seguinte fala de Goya: “o sono da razão produz monstros”, por
motivos sobejamente conhecidos: para ele, a arrogância iluminista também produzia monstros em nome de
pretensas verdades universais. Tese compartilhada por Menegat em seu estudo sobre a barbárie (2003).
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e seu pai, os “véus da verdade” vão caindo, ao mesmo tempo em que ele reluta,

segundo Foucault, a largar o trono. O desfecho é conhecido: ele descobre que matou

o pai e depois fura os próprios olhos, tornando-se um ser errante e desolado, cuja

culpa e remorso foram tão bem capturados em seus arquétipos pela psicanálise.

Para Foucault, no cerne desse mito está o poder, ancorado numa história da

pesquisa da verdade. No entanto, cabe chamar atenção aqui para mais um uso do

recurso alegórico da visão na sua crítica discursiva das práticas judiciárias, no caso

na recorrente referência à figura das testemunhas. Trata-se de uma verdade inscrita

em palavras – oráculos e enigmas – e em olhares. Se a legitimidade do direito ao

trono está em questão nessa tragédia, ela enceta uma novidade de natureza

democrática: o direito à fala e ao testemunho, ao enunciado da verdade, engloba

tanto os deuses quanto os escravos. O adivinho cego  fala em nome dos deuses, sob a

forma de prescrição e  profecia. Trata-se do olhar eterno, o olhar do deus Sol.

Aquele vê o passado, o presente e o futuro, graças a esse olhar mágico-religioso, o

qual enuncia a verdade no início da peça. Mas os escravos também viram e podem

testemunhar, retrospectivamente: são os olhos humanos. Diz Foucault:

“É ainda uma certa maneira de deslocar o brilho ou a luz da verdade do brilho
profético e divino para o olhar, de certa forma empírico e quotidiano, dos
pastores. Há uma correspondência entre os pastores e os deuses. Eles dizem a
mesma coisa, eles vêem a mesma coisa, mas não na mesma linguagem nem com
os mesmos olhos” (1999:40).

Já Édipo era aquele que tinha os olhos vendados, que nada sabia: entre o

saber e o não-saber. Num certo sentido, ele “sabia demais”, reunia em sua história de

vida os fragmentos da verdade, sua existência e trajetória eram provas  da verdade. E

ele se empenha na decifração dessa verdade inconsciente da qual ele é portador, mas

de acordo com Foucault unicamente imbuído do desejo de manter a realeza. Segundo

este, Édipo era o homem do ver, o homem do olhar e o será até o fim.

Aqui a análise foucaultiana surpreende mais uma vez, pois associa o dublê de

filho e marido de Jocasta ao sofista - figura emblemática da prática discursiva e

política grega que foi duramente criticado e desmontado em sua unidade na obra

platônica e também socrática. Foucault enxerga em Sófocles ímpeto semelhante. E

                                                                                                                                                                            
88 E poderíamos, de acordo com Camus (1951), acrescentar outros, em especial os poetas Lautréamont e
Rimbaud.
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qualifica Édipo como o tirano que sabia, e reunia em si o poder político e o saber.

Logo, aparece como o homem do excesso nos territórios do poder, saber, família e

sexualidade. A antinomia entre saber (em vários momentos da peça identificada com

a capacidade de ver) e poder, inaugurada por Platão, portanto, é reencenada na

tragédia de Sófocles. O poder na figura de Édipo-rei aparece em seus traços de

obscuridade, esquecimento, inconsciência e ignorância. Por outro lado, o adivinho

incorpora na peça o filósofo, aquele que pode se comunicar com os deuses e com a

verdade. E o povo, destituído do poder, detém a lembrança da verdade como trunfo,

podendo dar seu testemunho. Assim, ante a emblemática figura de um rei destronado

e cego,  diz Foucault:

 “o Ocidente vai ser dominado pelo grande mito de que a verdade nunca
pertence ao poder político, de que o poder político é cego, de que o verdadeiro
saber é o que se possui quando se está em contato com os deuses ou nos
recordamos das coisas, quando olhamos o grande sol eterno ou abrimos os
olhos para o que se passou” (1999:50-51).

Na verdade, para Platão, saber e ação política estavam permanentemente

interligados, mas achava que aquele se integrava ao poder a partir de fora, dependia

do esclarecimento filosófico e da pureza e perfeição do mundo das idéias. Concepção

bastante distinta da de Foucault que arremata o texto, dizendo que por trás de todo

saber está em jogo uma luta de poder. Logo, poder político e saber são tramados

juntos.

2.3.4 O olhar corpóreo

Dentro da diversidade estratégica do método arqueológico-genealógico de

Foucault, põe-se agora em foco mais um dos seus célebres textos em que o olhar,

sempre investido, como se viu, de saber e  poder, é, duplamente, metáfora e guia da

crítica. O olhar foucaultiano inquieto e atento ao discurso em sua pluralidade de

territórios vai aqui à pintura. Em Las Meninas, texto que abre o livro As palavras e

as coisas, procede a uma bela e singular análise do quadro de Velásquez (1599-

1660)89, pintor espanhol da realeza. Diríamos que nesse livro Foucault vai do riso

                                                            
89 O fascínio visual de Foucault pela pintura também se materializou na crítica teórica do quadro do surrealista
belga René Magritte, “Esto no es una pipa” (1981), tendo escrito um texto de mesmo nome.
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enlouquecido, ante o texto fantástico de Jorge Luís Borges, ao maravilhamento

estético diante das Meninas. O olhar ali se abre para a linguagem e aqui para as

imagens e representações das coisas90.

Trata-se de um quadro especial91 e realmente digno de análise tão detida, não

a provocar o riso mas uma incontida emoção silenciosa e visual, pois são múltiplos

ali os movimentos, personagens, ângulos, lugares, imagens e perspectivas. Há um

jogo de sombra e clareza, presenças e ausências, visibilidades e invisibilidades. E de

forma ousada e inédita, há um pintor que se projeta no próprio quadro, não num

simples auto-retrato, mas esculpindo a si mesmo imageticamente ao lado do poder,

numa posição discreta, mas de inclusão. Foucault retém a sua figura nos mínimos

detalhes e escreve: “Essa mão hábil está pendente do olhar; e o olhar, em troca,

repousa sobre o gesto suspenso” (1981:19). Mas a grande característica desse quadro

é que ele olha,  todos olham para alguém ou algum lugar. A princípio, parece que

olham o invisível espectador  aqui do lado de fora da tela, que, de certa forma, ante

essa mirada torna-se representado também no quadro: “somos vistos ou vemos?”

(Idem:21). Momento de pura reciprocidade, mas Foucault denuncia que o espectador

ali está em excesso e logo é expulso para dar lugar aos efetivos modelos. No entanto,

“o sujeito e o objeto, o espectador e o modelo invertem seu papel ao infinito”

(Foucault, 1981:21). Ademais, um outro elemento marcante é a existência de uma

tela dentro da tela, tela que não se deixa ver, “tela que nos escapa”. Recuado para vê-

la, o pintor hesita, por um momento, em se fazer representar na tela pintada e na que

quase mira do interior do quadro. Diz Foucault: “ele reina no limiar dessas duas

visibilidades incompatíveis” (1981:20). Obstinadamente invisível e inacessível ao

espectador, a imagem fulgura sob a luz que penetra no seio da tela. Foucault com um

olhar lento, qual o do médico clínico sobre a superfície do corpo, ou uma câmera de

lentes apuradas percorre toda a extensão espacial do quadro, perfazendo conjecturas

geométricas, repartindo aquela tela em muitas, em múltiplas, e por fim, restituindo-

lhe a unidade da representação.

                                                            
90 É intrigante que Foucault, um crítico sistemático do positivismo, tenha também se valido de uma terminologia
tão cara a Durkheim em As regras do método sociológico: “os fatos sociais são coisas”.
91 Já conhecia a crítica desse quadro feita pelo cineasta Arnaldo Jabor (1993), uma outra feita por Pierre Jansen
numa coleção sobre os grandes gênios da pintura  (Ediciones del Prado,1995, Nº1) e eu mesma pude vê-lo de
perto, no inverno de 1996, em Madri, mas a percepção foucaultiana foi, sem dúvida, uma das mais ricas, guiando
criticamente o olhar em todos os sentidos, direções e possibilidades do quadro.
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Voyeuristicamente, ele não perde nem um detalhe: formas, cores, espessuras,

profundidades. Em meio à representação de quadros obscurecidos, um em especial se

oferece à visão. Contudo, não é um quadro, mas um espelho, o qual propicia,

segundo Foucault, o “encantamento do duplo, que tanto as pinturas afastadas quanto

a luz do primeiro plano com a tela irônica recusavam” (1981:23). No entanto, a sua

presença é indiferente aos que se acham  no interior do quadro. Uma visibilidade

emitida por um espelho desolado, já que ninguém se oferece para se apossar dela,

para mirar o seu espetáculo. Embora numa localização estratégica e central não deixa

ver nada nem ninguém que se encontra no primeiro plano do quadro, mas vai, na

opinião de Foucault, com seu olhar imóvel buscar o que está à frente, naquela região

invisível pelo lado de fora da tela. Eis, então, que ele dá, enfim, visibilidade ao que

permanecera, a princípio, longe do alcance dos olhares, mas, simultaneamente, se

percebe que todos ali também vêem o que ele reduplica, talvez desde sempre. A sua

centralidade no jogo da representação é captada por Foucault: “(...) esse pólo que é o

mais altamente representado: o de uma profundidade de reflexo na reentrância de

uma profundidade de quadro. O espelho (...) faz ver, no centro da tela, aquilo que, do

quadro, é duas vezes necessariamente invisível” (1981:24).

Foucault transpõe, então, o vão que separa a imagem da palavra e dá início à

nomeação das coisas e personagens. Os mais notórios: Velásquez, o pintor, e a

infanta Margarida, e os modelos, pais da princesa, os reis Filipe IV e sua esposa

Mariana92. Em meio a esse esforço, Foucault enuncia uma tese fulcral ao raciocínio

de As palavras e as coisas e ao seu método em geral:

“(...) a relação da linguagem com a pintura é uma relação infinita. Não que a
palavra seja imperfeita e esteja, em face do visível, num déficit que em vão se
esforçaria por recuperar. São irredutíveis uma ao outro: por mais que se diga o
que se vê, o que se vê não se aloja jamais no que se diz, e por mais que se faça
ver o que se está dizendo por imagens, metáforas, comparações, o lugar onde
estas resplandecem não é aquele que os olhos descortinam, mas aquele que as
sucessões da sintaxe definem” (1981:25).

                                                            
92 É interessante estabelecer um rápido paralelo entre esta cena de Las Meninas  com a do texto “Os olhos dos
pobres” (Spleen de Paris n.º 26) de Baudelaire - outro francês também aficcionado no olhar. A cena é recontada
por Berman: “Era a tarde de um longo e adorável dia que (os apaixonados) passaram juntos. Sentaram-se num
terraço em frente a um café novo, na esquina de um novo bulevar! (...) Enquanto se mantêm sentados e felizes,
olhos nos olhos, os amantes são surpreendidos pelos olhares de outras pessoas. Uma família de pobres (...) pára
exatamente em frente a eles e observa, embevecida, o brilhante mundo novo, lá dentro. (...) O narrador começa a
sentir-se incomodado, um pouco envergonhado de nossos copos e garrafas, grandes demais para a nossa sede.
Surpreende-se ‘tocado por essa família de olhos’ e sente alguma afinidade por eles” (1988:144-145).
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Talvez, garante Foucault, possa-se ir além, ao “infinito da tarefa”, e até

acentuar a relação entre a linguagem e o visível, se se transpuser o artifício dos

nomes próprios, recorrendo à contribuição de uma “linguagem nebulosa, anônima,

sempre meticulosa e repetitiva, porque demasiado ampla”. Então, “a pintura, pouco a

pouco, acenderá suas luzes” (idem:25).

Ganha relevo, pois, a um certo ponto da descrição foucaultiana, após recontar

a disposição do quadro, com nomes e sem eles, mais uma vez a figura dos soberanos.

Os soberanos do espelho. Os soberanos-modelo. Os soberanos-imagem. Força e

poder representados também como pequenas silhuetas  e como “a mais pálida, a mais

irreal, a mais comprometida de todas as imagens” (Idem:29). São também as mais

desprezadas no jogo da atenção e movimento de olhares no interior do quadro. No

entanto, como bem lembra Foucault, um pouco mais atrás, trata-se de um simulacro,

pois “o que todas as personagens do quadro olham são também as personagens a

cujos olhos elas são oferecidas como uma cena a contemplar; o quadro como um

todo olha a cena para a qual ele é, por sua vez, uma cena” (idem:29). Em resumo,

mesmo contando com uma certa invisibilidade, os soberanos são capazes de

organizar a representação pictórica no seu entorno. São eles o próprio espetáculo.

Jay corrobora essa análise, acrescentando e salientando os traços anti-

humanistas de Foucault nesse texto de As palavras e as coisas. Sobre o estranho

duplo empírico-transcendental do “homem”, o espectador ausente e o espectador

observado, e sua condição ambígüa de meta-sujeito e objeto da análise, cita o próprio

Foucault:

“o homem aparece em sua posição ambígüa com um objeto de conhecimento e
como sujeito que sabe; soberano escravizado, espectador observado, aparece
no lugar pertencente ao rei, que lhe foi designado por antecipação em Las
Meninas, mas do qual sua presença real por tanto tempo havia estado excluída.
Como se nesse lugar vazio face ao qual se dirigia toda a pintura de Velásquez,
porém que de todos os modos só refletia a presença casual de um espelho, e
como que às escondidas, todas as figuras cuja alternância, recíproca exclusão,
entrelaçamento e movimento alguém imaginava (o modelo, o pintor, o rei, o
espectador) de repente cessaram a sua dança imperceptível, imobilizadas em
uma figura substancial, e demandaram que o inteiro espaço da representação
fosse afinal relacionado com uma mirada corpórea” (Apud. Jay, 1988:208).
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Deste modo, Foucault vê em Las Meninas uma representação da

representação clássica, mas também o seu eclipse, pois está ausente aquele que

mobiliza o movimento da tela e seus olhares: o sujeito. Ao que ele diz que a

representação liberta-se, como tentativa de expressar a realidade e torna-se “pura

representação.”  E de outro modo, o espaço a ela antes dedicado deve agora ser

objeto de um olhar corpóreo. O corpo entra em cena.

2.3.5 O olhar penal: Do ethos visível da punição à disciplina dos corpos
vigiados

Mesmo que, em Vigiar e Punir (1996), o debate principal levado a cabo por

Foucault gire em torno da alma moderna em julgamento e da punição como algo que

se tornou “incorpóreo”, ele vai, através de uma densa pesquisa histórica, demonstrar

que o corpo, mesmo ausente, habita o âmago do olhar penal. No cerne das

modificações da economia do castigo e da adoção de um novo estilo punitivo em

curso na Europa e nos Estados Unidos desde o final do século XVIII, está, portanto,

o desaparecimento dos suplícios93. Põe-se fim, assim, segundo propósitos

humanistas, a arte de fazer sofrer em público, ou seja, a punição deixa de ser um

espetáculo. O corpo do condenado sai de cena e outros valores e técnicas são

apregoados como forma de dar consecução à repressão penal.

A visibilidade do cumprimento das sentenças, segundo Foucault, expunha a

selvageria do poder, permitindo que fossem flagradas afinidades espúrias deste

último com o crime que se dizia punir. Ademais, havia algo como uma indesejada

pedagogia da violência, ao se exibir a freqüência com que eram cometidos os crimes.

                                                            
93 Pena dolorosa que consiste numa graduação calculada de sofrimentos , com vistas a retardar a morte até se
atingir o clímax da agonia; e não simplesmente numa privação do direito de viver. Foucault cita alguns dos
suplícios mais correntes na Europa de antes da Revolução Francesa (1789) e da reforma do direito de punir:
confissão pública dos crimes, aplicação de substâncias ferventes, consumação de morte na fogueira e na roda,
amputação de membros “assassinos”, atenazamento, marcas a ferro quente no rosto e no corpo, coleira de ferro,
arrastão do corpo do criminoso pelas ruas por carroças e/ou cavalos, seguido de esquartejamento; enforcamento,
decapitação, trabalhos forçados, dentre outros (1996:11-45). Há que se dizer, porém, que a supressão dos
suplícios, como se deve imaginar, constituiu um processo longo e irregular, alvo de muitas controvérsias e
resistências reacionárias, caso da Inglaterra, por exemplo (Idem., p. 19). Infelizmente, alguns componentes de
tortura oriundos dessa velha prática penal prosseguem, ainda que ilegalmente, até hoje, a título da obtenção de
confissão, seja nos países desenvolvidos seja naqueles em desenvolvimento: o caso mais emblemático no
presente é o do Iraque, com a denúncia de tortura a prisioneiros iraquianos por soldados americanos e ingleses
(Artières, 2004).
[Cf. tb: http://www.social.org.br/relatorio2004.pdf].
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A punição abandona, pois, o campo da percepção diária e susta-se a justificação de

sua eficácia com base numa intensidade visível. Torna-se, portanto, algo velado e

que exige a participação da consciência abstrata tanto dos condenados94, como

daqueles a quem se deseja impingir medo e autoridade.

Essa política penal, porém, teve o seu auge, numa época em que o próprio

excesso de violência era uma marca do seu triunfo, a ostentar o poder absoluto do

soberano e a condição indigna e infamante do supliciado. Em contraste com o ethos

visível da punição, que consistia em castigar, em cerimonial público, os crimes

graves, atrozes e capitais, curiosa era a forma como se encaminhava o processo: em

segredo. O virtual condenado só tomava conhecimento dos seus termos, quando já

estava na iminência de ser cumprida a sentença, sendo baixas as chances de reversão

do veredicto. Por vezes, fazia-se necessário obter a confissão95, real ou não, para o

que se torturava longamente o réu, preservando-lhe apenas a vida, com vistas ao

suplício em público. A confissão, prevista também para a cena final da execução,

quase como um direito ou uma benevolência para o alívio da “culpa”, era um

momento-cume da visibilidade do cumprimento da pena e da vontade de punir.

Legitimava-a, ao tornar o crime notório e manifesto e, com isso, atenuava os

aspectos negativos da justiça e sua moral da crueldade em defesa da verdade96. Cabia

ao culpado, portanto:

“levar à luz do dia sua condenação e a verdade do crime que cometeu. Seu corpo
mostrado, passeado, exposto, supliciado, deve ser como o suporte público de um

                                                            
94 Esse modelo, mesmo oriundo de uma época racionalista pós-iluminista, radica um bocado na estratégia do mea
culpa religioso cristão, precedido de uma confissão e sucedido de uma penitência (no caso, o castigo de reclusão)
para expiação do remorso (Cf. Foucault, 1996:109). Constata-se hoje, porém, em pleno século XXI, em face de
uma desoladora realidade prisional, a refletir o quadro de injustiça social do país (o mesmo para boa parte da
América Latina), a quase que total inadequação desse modelo, enquanto dependente do apelo a uma subjetividade
/ uma alma capaz de se autopenitenciar e autocriticar, como forma de se redimir. Práticas e crenças institucionais
do tempo do silêncio, da solidão e da fé medievais, por si só incompatíveis com um presente de celas decadentes
e superlotadas, mais próximas da aposta sartreana de Entre quatro paredes: “O inferno são os outros”. Mesmo
com nova roupagem, a reatualização conservadora do paradigma da prisão encetada pela política norte-
americana de “Tolerância Zero” diante de um cenário de crise da moral e da religião chega mesmo a ignorar essa
dimensão outrora religiosa do resgate do indivíduo, por considerá-la algo vago e ineficaz; e se prontifica muito
mais a produzir para a população resultados visíveis de combate à violência, com o  aprisionamento massivo de
criminosos e miseráveis (Wacquant, 2001). Agora, o estigma  de egresso do sistema penal, ou seja, a
discriminação social que comporta essa experiência a posteriori, com “grades e muros virtuais” de dificuldades
para o acesso a uma nova cidadania (Goffman, 1987; e Ramalho, 1979), constitui, a nosso ver, ainda hoje o
principal fator de pressão inibidor da carreira do crime.
95 Vale dizer que a confissão foi instituída como prova judiciária, segundo Foucault, por volta dos séculos XIII e
XIV (1996:63).
96 Cabe assinalar que, para Foucault, a relação verdade-poder não é exclusiva ao período dos suplícios. Era e é,
cada vez mais, essencial a todo regime de punição, gozando de plena vivacidade nas práticas penais
contemporâneas (Id.:51).
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processo que ficara, até então, na sombra; nele, sobre ele, o ato de justiça deve-se
tornar legível para todos” (Foucault, 1996:41).

Exibir o corpo do condenado, portanto, marcado, vencido, quebrado, nesse

ritual político-jurídico quase macabro, era uma maneira tanto de publicar a verdade

visível do crime quanto de promover uma afirmação enfática do poder97 e de sua

superioridade intrínseca. Somente assim, poder-se-ia, pela humilhação e sofrimento

das atrocidades, reparar a afronta feita à lei e ao soberano; o desprezo demonstrado

pela autoridade; e o ataque feito à ordem pela subversão da economia do exemplo.

Segundo a política do medo absolutista, tudo isto era bem mais importante que a

infração em si ou o prejuízo sofrido por um particular. Não era papel, pois, do

suplício restabelecer a justiça, mas reativar o poder.

Ter-se-ia, neste sentido, também o afã de codificar o criminoso como o

“menos poder”, isto é, como uma “menos-valia”, em comparação ao todo-poder do

soberano (1996:31), como forma de justificar a sua punição. Codificação paradoxal,

a nosso ver, porque o acusado seria apresentado como um ser extremamente

perigoso, logo teria poder, sim, mas associado a forças aniquiladoras. Afinal, não se

teme nem se combate o que não vale nada nem oferece riscos à coletividade. Não

teria, talvez, utilidade social, pois seria, por suposto, alguém em estado de oposição à

vida comum, à lei, ao trabalho, dentre outros. Agora o “menos poder” aludido

revelar-se-ia realmente após a captura e aprisionamento do réu, porque, aí sim, em se

tratando de alguém pobre, desfiliado socialmente ou simplesmente destituído de

posses, não teria ninguém por si98.

                                                            
97 Esse culto ao poder , relativo a vários regimes políticos  desde os gregos, como a oligarquia, a tirania e o
despotismo, mais tarde sucedidos pelo absolutismo feudal, encontrou como expressão contemporânea no século
XX, segundo Arendt (1989b), o totalitarismo, o qual englobou manifestações políticas e societárias mundiais
distintas: o nazismo, o fascismo e o stalinismo. Uma versão, porém, menos grandiosa de concentração de poder
nas mãos de poucos e da falta de democracia nas sociedades modernas é a das autocracias (Fernandes, 1987), isto
é, regimes ditatoriais ou simplesmente ditaduras, as quais persistiram por toda a década de 70, por exemplo na
América Latina e ainda existem em vários países, sobretudo nos continentes africano e asiático. Essas formas
políticas têm raízes e legitimidades também diferenciadas. Mesmo militarizadas, não se calcam exclusivamente
na força, no terror, nem na violência. Gozam de combinações econômicas e societárias, aí incluídas a cultura e a
religião, que lhes permitem determinados arranjos políticos duradouros. No Brasil e na América Latina, contou-se
ainda com uma variante reformista-conservadora populista – caso de Getúlio Vargas, Péron, etc. -, francamente
ligada a um exercício mandonista e carismático do poder (Weber, 1971).
98 Situação que persiste até hoje, sendo muito difícil para um réu pobre arcar com os custos da defesa. Quando
muito, conta com aquela descomprometida e desapaixonada assegurada pelo Estado. Caso de muitos adolescentes
infratores que têm garantida no decurso do processo legal a presença de um advogado ou curador especial ligado
à defensoria pública (ECA, Lei 8.069/90, Art. 182, §2°). Este último, porém, normalmente não tem nada ou muito
pouco a dizer diante da autoridade ainda sobrepujante dos juízes das Varas de Infância e Juventude, do ritmo
rápido das audiências e da banalização dos delitos e transgressões dos adolescentes, invariavelmente vistos, nas
grandes cidades, como associados ao narcotráfico.
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Chama atenção, todavia, em meio a esse jogo desmesurado e dissimétrico de

forças para fazer brilhar a verdade e de destruição infinitesimal do corpo, o seu

desequilíbrio quanto à legitimidade da lei. Isto significava que, para afirmar o poder

do soberano e, subseqüentemente, o da lei, era preciso acionar toda uma máquina de

crueldades, de forma a (re)configurar o princípio da ordem e da autoridade. Tempos

pré-cidadania burguesa, em que ainda não haviam sido instituídos os direitos civis e

políticos e todo o poder jazia nas mãos do Estado (diga-se do príncipe) e da Igreja.

Numa inversão de forças e visibilidades – das formas súbitas, violentas e

descontínuas ligadas ao exercício da soberania -, ao final do processo de reforma

penal iluminista vai prevalecer o modelo do panóptico99. Estrutura que fará história

para além da arquitetura100, dada a sua originalidade em termos de abertura e

visibilidade regulada dos espaços internos da prisão e pela sua versatilidade em

vigiar os condenados: em tudo ver, sem ser visto.  Logo, ao invés de exibir o poder,

oculta-o, mas não em detrimento do seu enraizamento e efetividade: “poder que é em

aparência ainda menos ‘corporal’ por ser mais sabiamente físico” (Foucault,

1996:159).

O panóptico termina por ser um símbolo de uma economia disciplinar e

punitiva que se corporifica em algumas instituições – escola, exército, prisão, etc. – e

também se ramifica em uma rede de micropoderes e dispositivos calcados no jogo do

olhar: olhares que se controlam uns aos outros. Legitima-se, então, como aparelho de

vigiar, máquina de ver. Os indivíduos, assim, conseguem ser alcançados por meio de

uma rede de funcionamentos e controles sociais, de alto a baixo, de baixo para cima e

até lateralmente. Invisível, o poder disciplinar submete os indivíduos ao princípio da

visibilidade obrigatória, o que permite que o controle se exerça sobre eles. Para

tanto, têm que ser vistos sem cessar.

Quando a burguesia se elevou, portanto, à condição de classe política e

economicamente dominante no século XVIII, se promoveu a instalação de um

“quadro jurídico, explícito, codificado, formalmente igualitário”, e se se organizou

                                                            
99 De autoria do inglês Jeremy Bentham, esse modelo vai se notabilizar pela sua construção arquitetural em forma
de anel, tendo ao centro uma torre, estruturada de forma a que a luz penetre nos recintos da prisão, atravessando-a
e permitindo vigiar permanentemente os que ali se encontram. Em contrapartida, o vigia não é visto, o que cria a
incômoda sensação de saber-se vigiado fulltime. Esse modelo vai se expandir sob a forma de um poder extensivo
capaz de controlar os indivíduos nos mais diversos pontos do território social. O seu formato altamente calculado
para servir a funções de controle vai lhe render o titulo de máquina de observar: a máquina panóptica.
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através de um regime parlamentar e representativo, requereu também o

desenvolvimento de dispositivos disciplinares. Eles representaram a face obscura

desse processo: mecanismos miúdos, cotidianos e físicos, marcadamente

assimétricos – micropoderes. Como bem captou Foucault:

“E se (...) o regime representativo permite que direta ou indiretamente, com ou sem
revezamento, a vontade de todos forme a instância fundamental da soberania, as
disciplinas dão, na base, garantia da submissão das forças e dos corpos. As
disciplinas reais e corporais constituíram o subsolo das liberdades formais e
jurídicas” (1996:195).

Esse jogo moderno de controle e coerções sobre os corpos, gestos e

comportamentos extrapola, assim, em muito o campo penal, mesmo se lhe deve a

motivação fundadora. A fábrica e o clássico sistema taylorista de regulação de

tempos e movimentos, por exemplo, em razão da exigência de lucro e produtividade

intrínseca ao processo de produção de mercadorias, constitui uma outra modalidade

de alvo e necessidades atendidas pelo olhar disciplinar.

A disciplina contribui, portanto, para fabricar indivíduos e para marcá-los

como objetos de poder; constrói realidade e rituais de verdade. Individualiza o seu

olhar principalmente sobre alguns tipos sociais, ao tempo que os forma - caso do

delinqüente. À maneira da imagem da peste, o poder vai investir nesse tipo de

figurante social, no sentido de marcar exclusões e realçar o valor da norma. Entre os

normais cumpre disseminar o medo do contágio moral e da decadência social de uma

vida vivida fora da lei. Os anormais, por sua vez, insubmissos e recalcitrantes, seja

sob o domínio de instituições encarregadas de corrigi-los seja na precária condição

de liberdade de que dispõem, devem se saber permanentemente vigiados ou que

podem sê-lo. Carregam consigo a inquietude de se sentirem observados. Para eles,

como diria Foucault, a visibilidade é uma armadilha.

                                                                                                                                                                            
100 Doravante, esta arte não existe mais apenas para ser vista: por meio de técnicas apuradas de construção,
permite agora tornar visíveis os que nela se encontram (Foucault, 1996:154).
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2.3.6 Sob a luz do humanismo: Suavidade e dissimulação da vontade de
punir

As práticas punitivas e a crueldade que muitas comportam, dotadas de

historicidade que são, vão muito além do exercício de afirmação do poder soberano

em fins da Idade Média e início da sociedade moderna. Distam no tempo, tais como

os suplícios já no Império Romano (27 a. C. – 476 d.C.)101. Todavia, da mesma

forma que os valores encarnam a substância histórica da sociedade, as leis e seus

métodos punitivos referem-se a comportamentos e práticas culturalmente definidos

como permitidos ou proibidos, com inequívoca presença da moral, bem entendido,

mas sem se limitar a ela.

Neste sentido, Foucault chama atenção tanto para o contexto que precede as

reformas penais no século XIX - um intervalo de duzentos anos -, quanto para o que

se modificou em termos do que se concebia como crime. A passagem de uma época

religiosa, feudal e absolutista para um cenário burguês, pós-revolucionário e

republicano102 - caso simbólico da França – implicou, por conseguinte, a redefinição

política, social e jurídica das infrações, a hierarquia de gravidade, as margens de

indulgência. No entanto, houve uma larga constância de práticas de uma época a

outra, embora entremeadas de descontinuidades, pelas transformações mais amplas

de caráter religioso, econômico e político. Foucault sinaliza sobretudo para a

mudança de sentido mais profundo e ao mesmo tempo sutil operada quanto à

percepção e ação do / sobre o crime: “aquilo a que se refere a prática penal (...): a

qualidade; a natureza, a substância (...) de que se constitui o elemento punível, mais

do que a própria definição formal” (1996:21).

O novo viés significou mudança, pois, de perspectiva, de ponto de ataque na

direção do crime e do criminoso, e também a dissimulação do poder punitivo, no

contexto de uma justiça que passa a lidar com uma realidade / matéria incorpórea.

Isto porque o princípio da suavidade punitiva que balizava a reforma penal consistia

                                                            
101 Polêmica religiosa à parte, a execução de Cristo entrou para a história, inequivocamente, como um dos
principais casos de crueldade e injustiça cometidos por aquele sistema de punição.
102 Após 1789, sabe-se, foram várias as idas e vindas de regime político na França, à esquerda e à direita, vide: o
Império de Napoleão (1804/1815), a Segunda República (1848), a Restauração (1852),  a Comuna de Paris
(1871), dentre outros.
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apenas na regulação da componente ineliminável de violência inclusa na punição.

Ademais, permaneceu a noção do que outrora era qualificado como crime e delito,

enquanto objetos jurídicos definidos pelo Código. Contudo, para além disso, renova-

se e apura-se o arsenal de conhecimentos e saberes em torno do crime, configurando-

se um pequeno exército de peritos e técnicos, especializados, de um lado, na arte de

desvendar a verdade e, de outro, na arte da dissimulação, como seu duplo e parte das

estratégias de poder.

O raio de alcance da nova justiça penal e seus órgãos paralelos vai abranger,

então, desde indivíduos suspeitos, culpados, àqueles potencialmente perigosos, isto é,

vai mesmo se antecipar aos crimes, vigiando (controlando) e (preventivamente)

punindo. Na linha de nossa análise do significado da associação entre adolescentes

pobres e infratores como metáfora da violência, vale citar os objetivos

transcendentes do olhar punitivo, que agora vão muito além do crime em si, e recaem

não mais sobre o que os indivíduos fizeram, “mas sobre aquilo que eles são, serão,

ou possam ser” (Foucault, 1996:22). Deste modo,

“(...) julgam-se também as paixões, os instintos, as anomalias, as enfermidades,
as inadaptações, os efeitos de meio ambiente ou de hereditariedade. Punem-se
as agressões, mas por meio delas, as agressividades, as violações e, ao mesmo
tempo, as perversões, os assassinatos que são, também, impulsos e desejos. (...)
São as sombras que se escondem por trás dos elementos da causa, que são, na
realidade, julgadas e punidas. Julgadas mediante recurso às circunstâncias
atenuantes, que introduzem no veredicto (...) coisa bem diversa, juridicamente
não codificável: o conhecimento do criminoso, a apreciação que dele se faz, o
que se pode saber sobre suas relações entre ele, seu passado e o crime, e o que
se pode esperar dele no futuro.” (Idem., 1996:21-22).

Trata-se, portanto, de uma nova abordagem e dinâmica desenvolvidas pela

justiça penal, que se detém menos nas infrações propriamente e mais na qualificação

dos indivíduos, como forma de decifrar-lhes tendências e aptidões criminosas que

vão servir de base, paradoxalmente, para a construção de tipologias físicas e sociais,

dentro de uma nova tecnologia política do corpo.  Assim, desde o século XVIII,

quando se passou a contar com um meio de repressão relativamente novo – a polícia

-, ordenava-se, na França, por exemplo, recolher “crianças libertinas e vadias” -
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esforço que pouco mais tarde também despontaria no Brasil103. Nasciam ali, pois, no

contexto de luta pela hegemonia da sociedade burguesa, representações e práticas

políticas em precoce associação de crianças e adolescentes pobres com a violência,

ou seja, enquanto primeiros acenos de uma visibilidade perversa. Nasciam,

igualmente, junto à instituição policial - voltada ao controle moderno do espaço

público -, a extorsão, o suborno, assim como a colaboração entre delinqüentes e

policiais104 (1996:64).

A polícia, aliás, vai, enquanto aparelho do Estado, constituir o tipo de poder

por excelência dedicado a vigiar o corpo social inteiro. O poder policial, responsável

pelo exercício cotidiano da vigilância, vai se exercer “sobre tudo”, de forma

exaustiva e permanente. É esse aparelho que terá por função difundir a disciplina em

caráter extensivo no conjunto da sociedade. Através dela, serão milhares os olhos do

poder espalhados por toda a parte. A ela caberá, por exemplo, enfrentar e neutralizar

os efeitos de contrapoder, tudo o que resulta de conjunções horizontais no sentido de

opor resistência ao poder que quer dominar: revoltas, agitações, etc. Ela dirime

confusões, controla circulações incertas, imobiliza ou regula os movimentos;

participa, enfim, do processo disciplinar de controle e desenvolvimento das formas

de proceder (1996:192).

Esse processo tende, pois, com base em todos os novos mecanismos punitivos

e disciplinares, a se adensar. A partir de meados do século XIX e início do século

XX, intensifica-se a varredura moral e social do crime e dos criminosos por parte dos

organismos judiciários, escudados em laudos e inquéritos, prenhe de “julgamentos

apreciativos, diagnósticos e prognósticos normativos”(Id. Ibid., p.23). Com isto,

expandia-se o poder de julgar e de punir, por meio da participação de personagens

extrajurídicos e dava-se vazão à fantasia interdisciplinar onipotente de conhecer e

controlar a alma criminosa.

                                                            
103 Eusébio de Queiroz, então, chefe de polícia no Rio de Janeiro (1838), às voltas com o combate dos
indesejáveis mendigos e demais ociosos que povoavam as ruas da cidade, logo atentou para um problema social:
“órfãos pobres, filhos de pessoas cuja pobreza ou miséria impediam uma educação conveniente”, que poderiam
vir a se tornar um problema penal: “grande número de rapazes que, apenas saídos da infância, divagam pelas
ruas, contraindo maus hábitos de ociosidade, jogos, etc., e preparando uma mocidade que, longe de ser proveitosa
ao Estado, será pelo contrário nociva pelos crimes em que provavelmente se precipitará” (Apud. Holloway,
1997).
104 No jargão do mundo do crime, esse tipo de colaboração, quando assume os contornos de delação, é chamado
de cagüetagem (Ramalho, 1979). O cagüeta ou dedo-duro é, vale dizer, considerado um dos piores tipos morais: o
dos traidores.
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 Entrelaçam-se, ainda, nesse processo sócio-institucional que dá origem às

prisões, uma suposta humanização das penalidades e um conhecimento ascendente

de novo tipo sobre o homem, cuja peculiaridade é ser haurido de um modo específico

de sujeição: a normalização. Esse processo de normalização, segundo Foucault,

encontra seus fundamentos histórico-políticos nos Estados modernos dos séculos

XVIII e XIX. Traduz-se, na prática, como o conjunto de esforços de dominação

política (técnico-interdisciplinar, inclusive) e de diferenciação social desenvolvidos

pela ascendente burguesia, com vistas à regulação da conduta e da vida privada dos

indivíduos, em domínios como a família, o corpo, a sexualidade, as singularidades

raciais e étnicas, dentre outros. Tentativa de regulação que tem como pressuposto a

superioridade biológico-social dos representantes da ascendente burguesia, e, por

decorrência, uma série de preconceitos e atitudes racistas, ao se avaliar, o corpo, os

gestos, a fala, o modo de ser e viver dos banidos da elite social e econômica (Costa,

1989).

No Brasil, por exemplo, foi e continua sendo marcante, neste sentido, a

insensibilidade quanto à situação socio-econômica de alguns grupos sociais,

qualificados pejorativamente como “crioulos”, “paraíbas”, “caipiras”, etc., os

mesmos que, muitas vezes, terminam por ser alvo de maior vigilância e repressão

(Idem, 1989). Tipos sociais que não se inserem, à primeira vista, no modelo de

desenvolvimento urbano-industrial comandado pela elite branca, moradora do

Sudeste e Sul do país. Mesmo no seio das classes trabalhadoras,  nos vários espaços e

situações que constituem o seu modo de vida, esses indivíduos também sofrem o

preconceito racial e social dos seus iguais, reproduzindo-o, por vezes, entre si e em

relação a outros diferentes (homossexuais, portadores de deficiência, mulheres,

desempregados, etc.), a revelar outras tensões e contradições que transcendem o

pertencimento à classe stricto sensu. Na Europa, no contexto da emergência das

práticas normalizadoras, os “vagabundos” eram, por sua vez, a principal figura

antinômica de uma sociedade regida pelo trabalho, segundo Marx (1983). O intuito

seria, pois, sempre adaptar ou sujeitar os indivíduos à norma física, psíquica e

cultural do universo burguês.

O processo de sujeição constitui, então, como se pode ver, algo mais amplo e

sutil, da ordem de uma microfísica do poder, posto que perpassa e desborda
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aparelhos e instituições. Não se localizaria, assim, especificamente nas relações do

Estado com os cidadãos, nem tampouco apenas nas fronteiras das relações entre as

classes. Também não ficaria circunscrito somente à classe dominante, embora atue

no plano das suas posições estratégicas - situação que conta ainda com a

possibilidade, muitas vezes, de ser reconduzida e reproduzida, em seus valores e

atitudes, pelos que são dominados. Ademais, o poder, como diz Foucault, “mais se

exerce que se possui”. São relações que se aprofundam dentro da sociedade. Como

poder, como força e dominação, é da ordem das estratégias e se instaura, de forma

tensa e permanente, por meio de disposições, manobras, táticas, técnicas e

funcionamentos.

O processo de sujeição estende-se, pois, numa batalha perpétua sociedade

afora, em que há sempre, frente ao corpo  (mormente nas instituições totais), a

intenção do controle das suas forças, o que não quer dizer que tenha a capacidade de

vencê-lo. Expressa-se, por fim, em inúmeros focos de conflito e instabilidade, pontos

de luta, com a chance sempre, mesmo que transitória, de inversão da relação de

forças105 (1996:28-29).

A normalização das condutas concorre, assim, para a despolitização do

cotidiano e para a alienação, com o estímulo à focalização de objetos parciais em

termos de existência dos indivíduos. Opera sob a forma de dispositivos que

consistem num elenco de práticas discursivas e não-discursivas, as quais, na órbita da

lei, encetam, a despeito ou a favor dela, uma tecnologia de sujeição. Ora são práticas

discursivas, cujas técnicas de dominação se nutrem da força, da legitimidade e da

autoridade do conhecimento e da racionalidade, sendo acionados, segundo as táticas

e objetivos do poder, argumentos teóricos, enunciados científicos e saberes muitas

vezes alegados como inquestionáveis. Ora são práticas não-discursivas, que

consistem em instrumentos e técnicas de organização administrativa e burocrática

das instituições, de regulação do tempo dos indivíduos, de disposição arquitetônica

dos espaços, de controle corporal, de criação de necessidades físicas e emocionais,

dentre outros. O poder normalizador emergiria, assim, da fusão e adequação do

discurso teórico com tais, e tantas outras mais, regras de ação prática, a moldar a vida

das pessoas.
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Em compassada parceria sócio-institucional, mesclam-se, pois, as ordens da

lei e da norma106. A lei, enquanto expressão jurídico-discursiva do poder, é mediada

fundamentalmente pela repressão, impondo-se quase sempre de maneira punitiva e

coercitiva. Como diz Costa, a lei “age excluindo, impondo barreiras. (...)  Através da

repressão, busca principalmente negar, desqualificar; obstruir a via de acesso do

indesejável” (1989:50). Complementar ao papel da lei, portanto, a norma, segundo

descreve Costa:

“ embora possa incluir em sua tática o momento repressivo, visa prioritariamente a
prevenir o virtual (...). A regulação é o mecanismo de controle que estimula,
incentiva e diversifica, extrai, majora ou exalta comportamentos e sentimentos até
então inexistentes ou imperceptíveis. Pela regulação os indivíduos são adaptados à
ordem do poder não apenas pela abolição das condutas inaceitáveis, mas,
sobretudo, pela produção de novas características corporais, sentimentais e
sociais” (1989:50).

Num cenário de euforia do progresso e da expansão urbano-industrial, mas

seguido paripassu pelo mal-estar da civilização e pela visibilidade também das

contradições do modo de produção capitalista, dentre elas a pobreza e a violência,

impõe-se, já no século XIX, aprimorar o arsenal de medidas contra todos os que não

se acham convertidos nem suficientemente submissos à verdade das normas

jurídicas.

Trata-se, portanto, de um movimento duplo: legislar e punir, combinado ao de

seduzir, convencer e adaptar. Para tanto, foi preciso lançar mão também de

representações a um só tempo excludentes e agregadoras, capazes de unificar pelo

medo os iguais: os cidadãos (mobilizando neles sentimentos de vulnerabilidade,

exposição e risco); e pelo desejo de exclusão (como resposta à necessidade de

proteção e segurança), ante toda uma gama de “inadaptados”, desde os rebeldes e os

utópicos até os dissidentes da sociabilidade: os loucos, os mendigos, os miseráveis e

os bandidos. O Estado Moderno serviu-se, portanto, largamente deste tipo de artifício

– a disseminação do medo aliada à personificação do crime e da criminalidade em

certos indivíduos, grupos sociais e frações de classes, elevando-os à condição de

                                                                                                                                                                            
105 Inevitável, em meio a esta discussão, pensar numa instituição como a FEBEM, mais seus personagens –
Estado, administradores, equipe técnica interdisciplinar, e sobretudo, monitores e internos.
106 Pode-se perceber aqui, inclusive, uma certa semelhança desse aspecto da análise foucaultiana da relação entre
o legal e o normativo com a leitura gramsciana acerca das funções ampliadas do Estado. Gramsci identificava,
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metáforas da violência, caso emblemático dos adolescentes infratores no presente.

Para tanto, valeu-se e se vale ainda dos equipamentos de normalização, que como diz

Costa, “são sempre inventados para solucionar urgências políticas” (Idem:51).

Neste sentido, Foucault desmistifica o processo de humanização das

penalidades, considerada um dos principais elementos que participaram na criação do

modelo prisional. À época das Luzes, diz ele, no início da reforma penal, o discurso

de humanização não visava propriamente o criminoso em si107. Visava muito mais a

isentar o poder judiciário do ônus, isto é, os efeitos de retorno, da imputação de

penas e castigos cruéis e também excluir o sofrimento ou alguma “piedade indevida”

dos espectadores. Na esteira histórica da reforma, cita, então, Beccaria, em seu

Delitos e Penas (1856), cuja fala põe em evidência o fato de que, mesmo no contexto

de uma nova teoria penal e estratégia do poder de punir, os suplícios não

desapareceram de uma vez por todas: “Podem os gritos de um infeliz entre tormentos

retirar do seio do passado que não volta mais uma ação já cometida?” (1996:85).

  Em tela, portanto, contra o binômio tirania / revolta popular, o problema da

medida e da economia do poder de punir, a serem regulados pelo princípio da

moderação e pela revisão do superpoder monárquico, mais seu leque de ingerências

nos domínios do judiciário (1996:74-75). Ganhava vulto, pois, segundo o projeto

global dos reformadores, uma justiça que, ao corrigir as próprias irregularidades

(excessos, lacunas, disputas de poder, etc.), tornava-se mais eficaz para o

cumprimento do seu fim último, qual seja, a vigilância penal atenta à totalidade do

corpo social.

 Cabia, assim, deixar para trás o “despotismo do cadafalso”, sendo necessário

punir ao invés de se vingar. Como arte dos efeitos, punir o suficiente, com vistas a

prevenir e a impedir as desordens futuras. Novos mecanismos foram, então,

acionados com vistas ao enquadramento da existência dos indivíduos dentro de uma

política destinada a vigiar o comportamento cotidiano das pessoas e a controlar “a

multiplicidade de corpos e forças que uma população representa” (idem.:73). Enfim,

                                                                                                                                                                            
pois, no processo de manutenção/ condução/disputa do poder não somente atos de dominação, mas também
momentos e estratégias de persuasão e consenso (Gramsci, 1984; Coutinho, 1989).
107 Segundo Foucault, “humanidade” é o nome respeitoso dado à nova economia política do poder de punir e aos
seus cálculos minuciosos. Trata-se, na verdade, de uma racionalidade empregada para medir a pena e prescrever
as técnicas adequadas, com vistas ao controle necessário dos efeitos de poder. Para melhor exemplificar, lança
mão de um discurso típico da época da reforma penal no século XVIII: “‘Em matéria de pena o mínimo é
ordenado pela humanidade e aconselhado pela política’” (Grifo nosso. 1996:84).
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o que se delineava era uma nova economia política do poder de punir, cuja eixo

estratégico, ligado ao argumento da defesa da sociedade (1996:84), consistia em:

“fazer da punição e da repressão das ilegalidades uma função regular, coextensiva,
à sociedade; não punir menos, mas punir melhor; punir talvez com uma severidade
atenuada, mas para punir com mais universalidade e necessidade; inserir mais
profundamente no corpo social o poder de punir” (Idem: p.76).

Antes de tudo, era preciso incensar a idéia da pena como contraparte do

crime, valorizá-la como representação que se opõe às vantagens enxergadas pelo

fora-da-lei em seus atos. Dar ênfase, assim, ao custo pessoal e social seja da infração

seja da sua reincidência, isto é, aos obstáculos que se erguem para quem se deixa

marcar pela carreira criminosa e vida penal. Maximizada, a representação da pena

deve visar sobretudo aos que não cometeram a falta, aqueles que apenas a imaginam,

a fim de bloquear a sua repetição. A mera idéia do delito, por exemplo, devia suscitar

infalivelmente a lembrança da certeza da punição. Logo, a eficácia desse sistema de

sinais, enquanto “arte de imagens” que se associam e dispositivo voltado para o

futuro, residia nos seus efeitos ideológicos, no seu alcance e intensidade, e não na sua

realidade corpórea. A propósito das penas, segundo o novo enfoque político-jurídico

- misto de suavização e economia calculada do poder de punir, diz Foucault:

“(...) elas exigem um deslocamento no ponto de aplicação desse poder: que não seja
mais o corpo; com o jogo ritual dos sofrimentos excessivos; das marcas ostensivas
no ritual dos suplícios; que seja o espirito ou antes um jogo de representações e de
sinais que circulem discretamente mas com necessidade e evidência no espirito de
todos” (1996:91).

Se todo o esforço consistia em desencorajar o crime, uma vez cometido, a sua

sanção devia transcender o criminoso, produzindo ensinamentos aos demais. A

punição deveria ser, pois, dotada de mecanismos os mais visíveis e legíveis, de forma

a ser capaz de exercer, por inteiro e em todo o espaço social, a sua pedagogia. Por

dentro do cumprimento e divulgação das penas, produzia-se, assim, uma apologia da

conservação da ordem social, sob um discurso austero da lei. Os castigos, portanto,

deveriam gozar da máxima visibilidade, em virtude do seu papel moralmente

instrutivo.

Tratava-se, então, não mais de fáusticas execuções para elevar o brilho do

poder-soberano como no Antigo Regime, mas da difusão de um jogo de sinais-
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obstáculos que deveria tanto obscurecer a glória dos malfeitores quanto remeter à

reafirmação do Código Penal, ao amor pelas leis e pela pátria. Paradoxalmente, havia

uma certa sobriedade na condução desse poder que pune no âmbito de um modelo

fortemente ligado a uma economia da publicidade: o qual procurava exibir menos

quem detinha o poder e mais as penas,  definidas segundo a natureza do crime que

pareciam dele decorrer. E por serem individualizadas, mais avultava o seu objetivo e

impressão de auto-determinação da culpa, responsabilidade e expiação. Uma outra

face da dissimulação do poder de punir.

Não obstante os aspectos avançados dessa teoria penal para a época, e até por

isso, ela não vai se tornar hegemônica. Pouco a pouco, o modelo de encarceramento

vai, com sua uniformidade punitiva, em razão do abandono progressivo da lógica da

penalização, de acordo com a especificidade dos crimes, e da utopia da

requalificação dos indivíduos como sujeitos de direitos - o sujeito jurídico do pacto

social, se impor para qualquer infração que não exija a pena de morte. Desde o

começo, vai, porém, ser objeto de críticas pelo seu custo versus o papel nocivo

relativo à ociosidade dos detentos, por servir de suporte para uma “escola de vícios”,

pela promiscuidade em razão do confinamento conjunto de criminosos de vários

tipos e índoles; e ainda pela perda de visibilidade do processo punitivo.  Sob esse

aparelho administrativo e coercitivo, reinam a “escuridão, a violência e a suspeita”

(Idem:102), e opera um misterioso trabalho de punição. Erguem-se e multiplicam-se,

portanto, em pouco tempo de Amsterdam108 à Filadélfia 109, esses “novos castelos da

ordem civil” - melancólicas e monótonas figuras do poder de punir, mas também

uma máquina de produção de indivíduos submissos, e por vezes, revoltados, dotada

de enorme força material e simbólica.

A prisão, enquanto aparelho da penalidade corretiva, estava calcada, assim,

numa tecnologia penitenciária apta a produzir saber sobre o indivíduo-criminoso e

sua “virtualidade de perigos”, com base na observação permanente. O projeto de

instituição carcerária vitorioso põe, enfim, em andamento um modelo coercitivo,

corporal, solitário, e secreto do poder de punir, com o intuito controlar e formar um

sujeito de obediência.

                                                            
108 Referimo-nos aqui ao Rasphuis de Amsterdam, modelo de encarceramento pioneiro, que remonta ao século
XVI (Foucault, 1996: 107).
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2.3.7 Cultura imagética e barbárie: O eterno retorno do espetáculo
punitivo

Passados dois séculos desde a reforma penal pós-iluminista, além das falácias

propriamente ditas inscritas nos objetivos que constituíram a razão de ser das prisões,

na Europa, onde nasceu, e alhures, surgiram outras mediações e contradições sócio-

culturais e políticas na relação com a violência e com a figura dos criminosos, que

precisam ser melhor avaliadas. Em primeiro lugar, o olho recuperou a sua condição

de realeza110, a reger significativas relações sociais e mesmo produtivas, com a

elevação de uma sociedade fundada na imagem. São suscitados, assim, em função

disso, desejos pragmáticos de aferição da verdade e da realidade pela população, algo

como um desejo imemorial do caráter inequívoco da justiça do tempo dos suplícios

legais, não obstante um dos aspectos centrais dessa cultura imagética ser a produção

de ilusões (Fontenelle, 2002). A punição, ao se erguer sob os muros da prisão, tornou

menos cruel e mais velado o exercício do direito de punir, mas deixou também uma

ambigüidade aos olhos da população acerca do quanto esse sistema é adequado para

reparar os crimes. O sofrimento do apenado seria, no caso, um indicador inelutável.

Cabe, no entanto, pontuar o caráter contraditório da relação da população com

os processos punitivos, o qual remonta, inclusive, ao tempo dos suplícios, mas pode

ser estendido também à realidade das favelas brasileiras e à controversa relação dos

moradores, de um lado, com a polícia e, de outro, com os narcotraficantes, seja na

forma de pactos de silêncio, cumplicidade ou franca solidariedade.

Se sempre houve uma dimensão pragmática na atitude popular de ver para

crer, nem sempre isto se deu com o sentido unívoco de testemunhar a punição,

reforçar o poder do soberano e fruir o prazer da desgraça do condenado, ou ainda de

lhe atirar também uma pedra. Como bem destaca Foucault (1996), havia também

ingredientes dissimulados que motivavam a audiência cativa das execuções, como o

da escuta de blasfêmias contra Deus e a religião, e de injúrias contra a lei e o poder,

                                                                                                                                                                            
109 O mais famoso dos modelos penitenciários norte-americanos do final do século XVIII, porque ligado às
inovações políticas do sistema penal nos EUA (Foucault, 1996:110).
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da parte de quem não tinha mais nada a perder. Também esperava-se, no duelo com o

carrasco, uma resistência física sobre-humana do réu, abonadora de faltas e pecados,

e reveladora da possível intervenção divina, o que promoveria, por vezes, uma

suspensão da sentença, tendo o espetáculo punitivo um arremate contrastante com a

justiça dos homens.

Diante de tudo isto, começaram a emergir pouco a pouco atitudes de

indignação e revolta popular, que terminaram por influenciar, ali por volta do século

XVIII, na direção da revisão dessa modalidade penal, diga-se, da supressão da sua

dimensão pública, isto é, visível. Talvez em decorrência da saturação da repetição à

exaustão dos rituais de atrocidades, o povo pôde tanto terminar por se reconhecer,

pela condição social, na figura do criminoso, identificando ai possíveis injustiças,

quanto começar a mensurar o excesso de rigor contido nas penas para delitos

freqüentes e pouco graves.

Na verdade, um dos principais efeitos desejados por essa mecânica do poder

era semear o terror da punição, lembrando a todos da estreita proximidade entre a

desobediência, a infração e o cadafalso. Por conseguinte, tencionava-se também

quebrar as solidariedades de certas camadas da população para com pequenos

malfeitores (vagabundos, batedores de carteira, etc.). Coube, porém, limitar a

participação do povo, e ao final, totalmente, pela dupla inquietação que provocava,

ao usurpar, de certa maneira, o poder de punir, quando queria consumá-lo com as

próprias mãos; ou quando se invertiam os papéis: carrascos eram desmoralizados,

criminosos aclamados, os poderes ridicularizados.

Entre uma violência legal desmesurada e uma ilegalidade ascendente, em

decorrência de sucessivas agitações contra a dureza das penas atribuídas aos pobres e

trabalhadores, foi desmoronando progressivamente o “teatro do inferno” (Foucault,

1996:44) e seu sentido agora ambígüo diante do perigo político que significava a

intervenção popular. Como resultado de todo esse processo, esgota-se o recurso da

manipulação do medo para fins de manutenção da ordem, não se podendo mais

conter o que Foucault qualificou como uma imensa reviravolta na maquinaria penal

(1996:57).

                                                                                                                                                                            
110 Mesmo se, para alguns, essa hegemonia da visão consiste, aliada ao modo de produção sócio-econômica em
que ela se assenta (capitalismo tardio), numa forma de cegueira (Saramago, 1995).
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Esgotado, porém, aos olhos da população o modelo prisional expresso na

figura de presos “irrecuperáveis” e ociosos em tensas, estreitas e contrastantes

comparações com a sua própria condição de cidadania escassa, há ainda outros

elementos que compõem esse desejo de mudança, maior visibilidade e efetividade

dos processos punitivos na sociedade brasileira. Pense-se, por exemplo, no poço sem

fundo em que se transformou a justiça por toda a parte - via-crúcis administrativa e

burocrática do processo penal, aliada a uma insensibilidade, frieza e mesmo injustiça

dos que estão à frente da sua condução. Como réu ou como vítima, todos111 sofrem

sob os mecanismos da justiça criminal.

Os réus, mesmo quando inocentes112, infelizmente, nunca estão muito em

condições de exigir que a pena de prisão signifique apenas o que teoricamente

pretende - a suspensão da liberdade como direito e bem mais precioso, sem um fundo

supliciante incluído. Isto porque há seguramente um hiato ou mais exatamente um

fosso ilegal entre o Direito como teoria predicante da penalidade do incorporal, que

ambiciona atingir algo além do corpo do condenado, e o funcionamento da máquina

punitiva: desde aquele que prende até o que interroga, sucedidos pelos que

trancafiam e vigiam. Assim, a tortura, uma violência física, até hoje é parte

integrante do jogo judiciário enquanto face invisível e obtusa da lei, com o propósito

de “arrancar a verdade”, isto é, obter uma prova por meio da confissão, e de aplicar

castigos, dentre outros, não obstante denúncias dos mais diversos organismos de

direitos humanos.

                                                            
111 À exceção, claro, dos que podem fugir aos seus ditames, ou vê-los atenuados, de acordo com os direitos que a
lei confere a réus primários e a pessoas com nível superior, e àqueles que podem pagar fianças e os melhores
advogados. Estes últimos podem até vir a ser presos, mas após uma prorrogação indefinida do processo e, no
limite, gozar, antecipadamente, de liberdade condicional por “bom comportamento”. No Brasil, os casos recentes
que mais chocaram a população neste tipo de conduta da justiça foram o dos assassinos do índio pataxó (Brasília,
1996), e os da atriz Daniela Peres (Rio de Janeiro, 1992). Fatos que, sem dúvida, contribuem para o descrédito na
justiça. Além disso, se o filtro de classe, outrora, era o principal livre-conduto de réus “bem nascidos” e de
colarinho branco, hoje soma-se a este, num sistema penal corrompido como o latino-americano, em particular o
brasileiro, a compra de fugas por bandidos poderosos, denotando uma democratização às avessas, porque
também fundada em critérios ilegítimos.
112 No cotidiano da prática policial, a tendência é dizer que todos os criminosos se dizem inocentes, por isto, os
policiais não crêem, a priori, na inocência; partem, portanto, do princípio oposto ao da justiça: “Todo mundo é
inocente até que se prove o contrário”. Ou em termos foucaultianos: “Até a demonstração final do seu crime, o
acusado deve ser reputado inocente” (1996:89). O mais grave nessa atitude cética policial é que, em função disso,
muitos terminam por ser presos, julgados e condenados para dar uma resposta rápida à população, dependendo da
gravidade do crime cometido e da sua repercussão; para exibir índices de produtividade e poder por parte de
determinadas delegacias / delegados; e, enfim, pela mais completa indiferença pela vida de uma pessoa comum,
trabalhadora, pobre e negra, em geral. Apesar disto, vale dizer que o princípio da inocência foi instituído no
contexto da reforma penal do século XVIII e publicado na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão
(Art. 9°), com vistas a salvaguardar a justiça e o direito do réu, segundo um regime comum da verdade, assentado
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 Mesmo sendo tachada de selvageria ou resto de barbárie, a tortura, segundo

Foucault, será alvo de críticas pouco radicais, enquanto o sistema punitivo clássico

não for totalmente reconsiderado (1996:39) em seus mecanismos inquisitoriais e

acusatórios, cuja engrenagem principal é a tese de um corpo que sofre é um corpo

que fala. Sofrimento, confronto e verdade estariam, assim, interligados no processo

de execução da tortura como técnica penal, a qual se assemelharia em sua duração e

tensão a uma luta, uma batalha, um duelo, em que vence o mais forte. O corpo dos

condenados seria, assim, ainda hoje alvo também de cela forte, “isolamento”,

privação sexual, degradação física, doenças, etc., cuja intensidade depende de que

país e prisão se fala.

A visibilidade da punição na contemporaneidade, ou o seu mero desejo,

passa, então, por vias transversas: uma, a mídia televisiva e escrita, inserida no

coração da indústria cultural, descobriu no noticiamento de crimes, e também de

processos criminais (caso dos Estados Unidos e da Europa, a indicar pelo menos uma

maior densidade da cidadania jurídica e da legalidade nessas culturas), juntamente

com as lacunas e falhas da polícia ou da justiça, um filão.

Em segundo lugar, a sede do espetáculo punitivo ganha, com o respaldo de

uma parte expressiva da população e dos setores politicamente mais conservadores

da sociedade brasileira, o formato de proposta de reforma penal, incluída a defesa da

pena de morte113. Isto equivaleria, pois, à retomada parcial da experiência do castigo

concebido como excesso, como forma de anular o crime cometido por meio da morte

do criminoso114. Mesmo se tratando doravante de uma nova moral ligada à estrita

                                                                                                                                                                            
na mais ampla publicização das leis, na possibilidade de conhecimento do processo e na existência de meios
válidos para todos.
113 Conforme dados da Câmara dos Deputados, desde 1959, pelo menos, tramitam projetos de lei em torno da
pena de morte, os quais sugerem consultas populares, reforma do código penal, emenda constitucional, dentre
outros, por vezes especificada para crimes hediondos, sexuais, etc. Hoje, há duas propostas de realização de
plebiscito sobre a pena de morte, sendo que um deles sugere a sua adoção temporária. De outra parte, pode-se
comemorar o fato de que o Governo Brasileiro assinou, em 08 de junho de 1994, em Belém do Pará, o Protocolo
Adicional à Convenção Americana Sobre Direitos Humanos Referente à Abolição da Pena de Morte. [Cf.
http://www.camara.gov.br].
114 Segundo o vulgo, uma lógica que remonta à lei de Talião: “olho por olho, dente por dente”, mas, para
Foucault, trata-se, na verdade, de uma mecânica do poder que se exalta e se reforça por suas manifestações
físicas e punitivas (1996:52). Queremos, não obstante, parafraseando o dito popular dor com dor se paga,
proceder a uma reflexão calcada na história da tentativa humana de reparar uma morte com outra. E,
perguntaríamos: se apaga? Consiste, pois, esta tentativa numa prática milenar, repetida sucessivas vezes em
algumas regiões do planeta, assim como do Brasil, onde sempre se cobram dívidas de sangue, pelo sangue
derramado de um parente, um amigo, um chefe político ou religioso. Prática que sabe a vingança e que, por isso,
nunca consegue encontrar o seu termo, porque há sempre uma nova morte a vingar (Kadaré, 2001). A forma legal
que esse costume encontrou, historicamente, na justiça foi, como se sabe, a da pena de morte, em vigor ainda em
países como Japão, China e Estados Unidos, entre outros, a despeito da existência de resoluções sobre a abolição
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execução capital, sem as “mil mortes” perpetradas segundo a lógica e duração dos

suplícios, resguarda-se com essa penalidade algo da punição como “arte das

sensações” (Foucault, 1996:16), antes insuportáveis, mas agora ainda assim dotada

de um último golpe doloroso, psicologicamente inclusive, a título de dominação

sobre o corpo. Para o pudor de quem a pratica (o Estado, a justiça, etc.) e de quem

lhe serve de platéia restrita, a execução dessa sentença tornou-se um ato sóbrio e

instantâneo, mas permaneceu como um acontecimento visível, ainda que com um

raio de pequeno alcance, mas de significado e impacto profundo na coletividade.

 E por fim, novas formas de punição ganham visibilidade fora da esfera do

Estado, revelando, na verdade, o descontrole das suas funções repressivas,

configurando, para alguns, um alardeado poder paralelo. Isto se deve à

medievalização dos métodos punitivos e de ajuste de contas praticados pelo

narcotráfico nas favelas das principais cidades brasileiras. Trata-se, portanto, de um

poder exercido de forma bárbara, cruel e moderna, com execuções, por vezes, abertas

e ritualísticas. É o caso ainda da prática popular de linchamento (Sinhoretto, 2001),

com base na tese da “justiça com as próprias mãos”.

Tudo isto demonstra que a punição consiste, historicamente, numa função

social complexa, perpassada por uma série de mecanismos, táticas e estratégias de

poder. Contém, como vimos, não apenas dispositivos negativos – aqueles que

permitem reprimir, impedir, excluir, suprimir, etc.-, mas é capaz também de

desencadear, do ponto de vista da ordem, “efeitos positivos e úteis”. Isto se dá

quando o trabalho da punição ajuda a parir uma nova alma, tanto para os que estão

em cumprimento de penalidade, mais os que levam uma existência inteiramente

controlada por instituições totais, quanto para os que, vivendo na órbita do poder

punitivo, são alcançados pelas suas injunções disciplinadoras, no momento em que

                                                                                                                                                                            
da pena de morte aprovadas pela Comissão dos Direitos do Homem (ONU), em 1997 e 1998. Sabe-se, porém,
como muito bem disse Arendt (1989), que a dor é o sentimento humano mais intenso, mais privado e menos
comunicável de todos, por ser essencialmente subjetiva e, de certa forma, não ter medida, não obstante alguns
esforços psicologizantes norte-americanos de mensurá-la (Mcgoldrick  e Walsh, 1998). Tal qual o amor não
correspondido, considerado uma terrível morte-em-vida, a dor provocada pela morte de um ente querido “é  uma
dor que não tem nome, que o (...) peito devora e come, e fere e maltrata, sem matar” (Flora, Ednardo). Com
apoio da psicanálise, sabe-se também que há experiências e perdas humanas que não podem ser repostas;
constituem algo que “não tem remédio nem nunca terá” (O que será, Chico Buarque). Ou melhor dizendo, são
antes do terreno da elaboração que da reparação propriamente dita. Residem, por exemplo, em atos simbólicos
fundamentais como o direito e a possibilidade de enterrar os próprios mortos, o que permite fazer o luto. Situação
magistralmente exposta na tragédia grega Antígona, de Sófocles. Daí a inocuidade da pena de morte no sentido de
que, a rigor, ela jamais vai realmente “anular o crime” cometido, pois nem mesmo a extirpação da vida do (s)
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são treinados, educados e, grosso modo, (res)socializados. Segundo Foucault, trata-se

de uma alma, “que diferentemente da alma representada pela teologia cristã, não

nasce faltosa e merecedora de castigo, mas nasce antes de procedimentos de punição,

de vigilância, de castigo e de coação” (Idem., p.31). Neste sentido, Adorno (1996)

enxerga, no que foi feito da alma e subjetividade115 de alguns adolescentes infratores

e jovens presos, expresso na reincidência delituosa e criminosa, somada à falta de

perspectivas sociais e projetos pessoais, também as marcas de uma longa trajetória de

institucionalização (orfanatos, internatos, etc.) e de contato com a impessoalidade e

rudeza dos métodos do mundo do Judiciário.

 É o caso de se pensar, ainda, no efeito do processo de sujeição desencadeado

pelo olhar penal, quando vagueia em viaturas policiais pelos subúrbios, favelas e

periferias brasileiras, ou ainda nos guetos americanos, banlieues francesas, entre

outros, à procura de jovens envolvidos com o narcotráfico. Olhar que tantas vezes

sequer consegue distinguir um trabalhador ou um estudante de um “avião”, um

“vapor”, dentre outros116. Cada jovem submetido a esse olhar (por ser pobre, negro,

mestiço, ou simplesmente usar cabelo e roupas alternativos), ou que conhece as suas

tramas e maldades pela experiência de outros jovens, sente que pode vir a: ser

achacado em revistas117 policiais; ser uma vítima potencial de chacinas; ser recusado

no mercado de trabalho; ser olhado de viés pelas pessoas nas ruas da cidade; e até

não ser suficientemente apoiado e estimulado na escola para uma trajetória de êxito

educacional.

                                                                                                                                                                            
criminoso(s) será capaz de restituir aquilo que se perdeu – uma ou mais pessoas num acidente, numa traição, num
atentado, numa emboscada, num assalto à mão armada, num seqüestro, numa chacina, dentre outros.
115 Infelizmente, muitos jovens não conseguem, na prática, diante de tantos fatores depondo em contrário, realizar
o que sugeria Jean-Paul Sartre (1987): “Não importa o que fizeram de você, importa o que você vai fazer com o
que fizeram de você”. Pessoalmente, conheci um adolescente muitos anos atrás (talvez o primeiro elo entre mim e
o interesse pelo drama humano e social dos infratores), que, por necessidade e indução familiar ao roubo
(apanhava caso não trouxesse “nada” para casa), terminou fugindo, sendo “capturado” pelo Juizado de Menores
de Fortaleza e, posteriormente, encaminhado a uma instituição afim no interior do Ceará. Após alguns anos de
desaparecimento, ele entrou em contato com conhecidos dos seus familiares, a quem ele creditava a possibilidade
de um apoio na volta à liberdade. Com isto, ele logrou um lugar para morar e, mesmo na condição de agregado,
uma rede de relações sociais nova e significativa, ultrapassando tanto as equívocas referências familiares quanto a
experiência de institucionalização. Ele soube, enfim, entre caminhos e descaminhos, fazer algo diferente para si.
116 Cf. Kalili, Sérgio. “Relatório da Vergonha Nacional”. Caros Amigos N° 78  , setembro / 2003. Trata-se de um
balanço sobre a violência policial, com base em material produzido pela relatora especial de D. Humanos da
ONU, Asma Jahangir: fica-se conhecendo, então, ainda mais a atuação da “polícia” no Brasil, em que
impressiona a gratuidade da violência cometida por ela, vide o assassinato indiscriminado de jovens trabalhadores
e estudantes.
117 Diz-se da ação de ser revistado  por policiais ou pessoal especializado, para fins de segurança, isto é, em busca
de armas, explosivos ou drogas. Muitas vezes, porém, o que orienta a escolha / seleção da pessoa a ser revistada é
a sua cor, aparência física, condição social,  localização geográfica e horário de circulação.
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Por fim, a novidade nesse processo é o papel que se atribui à mídia de

participar como uma modalidade de esfera pública tanto em processos disciplinares,

na medida em que faz proliferar discursos normativos e modelos de conduta, quanto

de julgamentos virtuais, em sintonia com os níveis de audiência e as expectativas

punitivas de amplos segmentos da sociedade. Num cenário de crise da polícia e do

poder judiciário, como expressões particulares da crise do Estado Brasileiro, ela se

coloca, não obstante, como guardiã da democracia, constituindo-se, na prática, de

maneira invisível, como quarto poder. As formas de visibilidade a que submete os

indivíduos, sobretudo os que se insurgem contra a ordem, fazem dela não só uma

máquina de ver como também de exibir. É, portanto, com a sua mais incisiva

participação que avultam os adolescentes infratores no imaginário nacional como

metáforas da violência. Como diria Foucault, o poder produz realidade, campos de

objeto e rituais da verdade. Cabe, então, mensurar os seus vastos efeitos. É ao que

nos propomos na próxima parada.


