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Conclusão

“Eram os outros românticos, no escuro
Cultuavam outra idade média situada no futuro

Não no passado
Sendo incapazes de acompanhar

A baba Babel de economias
As mil  teorias da economia

Recitadas na televisão
(...) Com o ódio aos que mataram Pixote a mão

Nutriam a rebeldia e a revolução
E os trinta milhões de meninos abandonados do Brasil

 (...) Compunham as visões dos seus vitrais
E seus apocalipses mais totais

E suas utopias radicais”

Caeteano Veloso. “Os outros românticos”.

Em um tal império da visibilidade, erguido sobretudo no século XX,

corremos o risco de perder, como alerta Calvino, uma faculdade humana essencial:

“a capacidade de pôr em foco visões de olhos fechados, de fazer brotar cores e

formas de um alinhamento de caracteres alfabéticos negros sobre uma página branca,

de pensar por imagens” (2000:107-8). Ou de simplesmente pensar. Trata-se de um

vazio de difícil preenchimento para muitos na sociedade brasileira, como lembra

Pignatari, porque “fomos da voz à imagem, passando por cima do jornal e do livro”

(2000:.488).

Vivemos, pois, sob um modo de produção de mercadorias e imagens, o qual

afeta de maneira indelével a subjetividade contemporânea num cenário de grandes

massas urbanas. Hoje o laço social é, assim, tecido com a ideologia e os valores

incensados pela espetacular indústria cultural. Coroa-se não somente a ordem e o

existente, mas se institui uma nova ontologia social, assentada no fetiche da imagem:

o que aparece é bom, o que é bom aparece. O reconhecimento social passa, portanto,

a depender inteiramente da visibilidade, o que instaura uma situação de dependência

absoluta em relação ao olhar do Outro (Kehl, 2004a). Trata-se de uma condição que,

sob o jugo da indústria cultural, engendra a necessidade do espetáculo – e do

maravilhoso como aspiravam os surrealistas -, para confirmar a nossa existência.

Todavia, o espetáculo ultrapassa em muito o sentido hedonista e se traduz, na prática,

como instrumentalização do imaginário, tornando a dominação desejável.
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Kehl destaca que esse quadro cultural suscita um tipo de visibilidade bastante

distinto da visibilidade política, tal como estabelecia Hannah Arendt (2004a:50).

Quisemos, porém, ao longo desta tese, registrar a contradição desse processo, o qual,

na gênese, separa, privatiza e exclui os indivíduos do mundo social, mas a um só

tempo os repõe em contato com a significação mediatizada da existência do Outro.

Esse contato virtual não deixa de ser suscitador de desejos, visto que todo desejo é

social, e de possibilitar o confronto de experiências, como a do ser e do nada. Esse

confronto pode suscitar reações distintas, ante o sentimento de nadificação operado

por uma sociedade em que reinam as coisas. Não é banal o fato que Kehl descreve de

que “os que não se incluem entre os que podem comprar ficam de fora. Fora da

representação. Fora do discurso” (2004:62). Se, para alguns, basta a identificação

com as imagens1 como forma de inclusão, para outros, a resposta permanece

referenciada à alienação do desejo, mas precipita outras conseqüências, pois tentam

se incluir à força pelo mais vão dos atos, que é o roubo.

Ultrapassando, todavia, a perspectiva da mera moralização da violência,

quisemos enxergar ao longe, na esteira de desdobramentos dos processos sociais, a

formação dos indivíduos sob o império da imagem, lá onde ela se combina à política.

Isto porque, como mostramos na tese, a mídia assumiu também contornos de esfera

pública, permitindo que a noção de que ela faz as coisas se moverem, ou seja, do

quanto ela é investida de poder, seja algo partilhado e dimensionado, senão por

todos, por uma grande maioria dos que consomem os seus produtos, em particular, as

notícias. O quanto o mundo da política e das políticas públicas é sensível à

interferência da mídia pode ser avaliado no mero acompanhamento dos fatos e seus

impactos, sempre a exigir uma resposta, de forma a recompor as relações de poder ou

a evitar toda uma série de desgastes e perdas, contabilizados, mais que virtualmente,

eleitoralmente.

Conscientes ou não de tudo isto, vimos com as rebeliões da FEBEM de 1999

e  com o seqüestro do ônibus 174, o quanto a cobertura pela mídia destas ações

movidas pela revolta conferiu um estatuto de visibilidade política aos sujeitos que

dela participaram; e, de formas distintas, procederam com seus corpos e gestos

violentos à inclusão na representação e no discurso. A peculiaridade destes dois

                                                                                                    

1 Inclusive sob a veneração de astros e estrelas, tal como foi discutido no capítulo 2.



256

casos é a de que eles ultrapassam o significado da condição transgressora original

dos adolescentes. Não foi como eventuais assassinos, ladrões ou traficantes que as

suas ações ganharam relevo. Foi justamente no momento em que transcenderam o

lugar comum das suas vidas e imprimiram um sentido coletivo (deliberado ou

inconsciente) para a sua ação, que ajudaram a escrever um novo capítulo da história

da visibilidade dos adolescentes infratores, das suas necessidades, desejos e direitos.

No caso do “174”, foram as circunstâncias que favoreceram a politização da ação,

inicialmente reduzida apenas à iminência do delito de assalto. Quando a polícia

intercepta, porém, o ônibus, instaura-se instantaneamente um confronto entre

indivíduo e sociedade, ordem e desordem, desobediente civil e Estado; confronto que

se intensifica e publiciza com a cobertura da mídia. Um confronto que adquire as

características de uma guerra de imagens e discursos. Nas rebeliões da FEBEM de

1999, a sucessão de eventos violentos estabeleceu a pauta da mídia, exigindo uma

série de providências e medidas por parte do poder público.  Como destaca Foucault

em A vontade de saber, o que instaura esse tipo de espetáculo e visibilidade política é

a presença do poder:

“(...) lá onde há poder há resistência e, no entanto, (ou melhor, por isso mesmo)
esta nunca se encontra em posição de exterioridade  (...) Não existe, com respeito
ao poder, um lugar da grande recusa – alma da revolta, foco de todas as
rebeliões, lei pura do revolucionário. Mas, sim, resistências no plural, que são
casos únicos: possíveis, necessárias, improváveis, espontâneas, selvagens,
solitárias, planejadas, arrastadas, violentas, irreconciliáveis, prontas ao
compromisso, interessadas ou fadadas ao sacrifício; por definição não podem
existir a não ser no campo estratégico das relações de poder. (...) Elas não são o
outro termo nas relações de poder; inscrevem-se nestas relações como
interlocutor irredutível” (1995:91).

Da mesma forma, porém, que não se quer atribuir um élan especial à

violência cotidiana, reificada na figura dos dissidentes da sociabilidade, nem

enxergar qualquer ato libertário na gratuidade com que muitos crimes e delitos são

cometidos, também não queremos sufocar outras identidades dos adolescentes nem a

revolta de que muitos são portadores. Isto porque, como se pode constatar em vários

textos, filmes, documentários e depoimentos de quem trabalha com população de rua

e direitos humanos, os adolescentes autores de ato infracional, para além do papel

que assumem, e do estigma e preconceito de que passam a ser alvo na sociedade,
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possuem outras faces e necessidades. Por isto, torna-se surpreendente, às vezes, saber

que alguns deles cometeram violências graves; e a um só tempo demonstrarem, ou

serem flagradas da parte de quem os vê mais de perto, possibilidades de serem tantas

outras coisas mais. Esta, inclusive, é a aposta do ECA, ao ratificar a condição dos

adolescentes como pessoas em desenvolvimento. Por isto, devem ser protegidas e

resguardadas quando do cumprimento de medida sócio-educativa, com vistas a sua

responsabilização social e jurídica por acontecimentos trágicos ou banais, que podem

ser os únicos ou os últimos nas suas vidas.

Não obstante tudo isto, gostaríamos, porém, de não perder de vista o

potencial desses jovens, devido à sua trajetória pessoal e institucional, para a revolta,

nem o direito de eles se exprimirem como tal. Já é por demais violenta a trama social

que não abre espaço para os indivíduos, ungidos com as marcas da pobreza (Telles,

2001). Quisemos dar a perceber, por meio do objeto desta tese, que sempre há o

momento em que eles se pronunciam, rompem a invisibilidade perversa e, mais, se

apossam do poder decantado pela mídia em páginas e páginas da imprensa, em fotos

e também nas imagens da TV, de que constituem metáforas da violência. Nos

momentos em que conquistaram a publicização da imprensa e das redes de televisão,

tais jovens deram visibilidade a uma revolta contida (individual, familiar e em nome

de toda a geração invisível de jovens pobres).

Telles, com fina sensibilidade, ajuda a perceber que a pobreza, não obstante

todas as mediações relativizadoras já feitas no debate sobre a violência, continua

sendo uma condição social, cujo vislumbre ou vivência pessoal, permite a politização

e o questionamento da ordem das coisas. Trata-se de um potencial genuíno de

experiência e visão de mundo, aliado à revolta, manifestado pelos que vem de bajo,

como também salienta Wacquant (2001). Esses adolescentes insistem, de maneira

desabusada, em reivindicar o indivíduo onde está a pessoa (Da Matta, 1982).

Revoltam-se porque não encontram oportunidades de validação e reconhecimento do

seu ser, de suas qualidades e direitos de pertencimento legítimo à sociedade. Opõem-

se, assim, a todas as formas de desenraizamento engendradas pelas relações sociais

no âmbito do capitalismo e dos valores e ethos do mercado, que reatualizam para

muitos, nos tempos da cidadania virtual, a consciência e o temor de que o anonimato

e a impessoalidade são marcas de inferioridade. Perde-se em visibilidade e em
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segurança, podendo vir a se submeter desde ao descaso das instituições à violência

policial. Violências reais e simbólicas que descrendenciam os pobres como sujeitos

capazes de fazer jus às reciprocidades implicadas na noção de igualdade e impelem

muitos deles para os territórios da incivilidade - canteiro da mais completa

destituição social. Os pobres têm que provar o tempo todo que existem, se fazendo

ver e reconhecer2.

Um dos recursos acionados pelos podres poderes da ordem burguesa, como

vimos, é o da associação dos pobres, para além da figura dos transgressores, às

classes perigosas. A pobreza, neste sentido, é segundo Telles, “jogada para o terreno

da natureza, fora dos espaços civis” (2001:66). Não é de estranhar, portanto, que

sejam descredenciados como sujeitos e rebaixados, quando transgridem a lei, mas

nem só por isso, à condição de animais. Assim, tensões típicas do conflito entre

igualdade e hierarquia são traduzidas e reforçadas sob os termos da relação entre

cultura e natureza. Denunciam também a falsa ode aos direitos naturais, revelando-

se como artificio igualitário positivo, conforme discutimos no capítulo 1, mas o qual

deixa para trás todo um conjunto de pessoas presas a uma ordem mítica de pré-

natureza, porém extremamente real da denegação dos direitos. A civilidade e a

eqüidade lhes têm sido negadas, histórica e cotidianamente, por um sem número de

exclusões e discriminações.

Então, em que consiste essa revolta - guardados os termos de Foucault e de

Telles - que se mistura à política e faz as coisas se moverem? Pensamos que essa

revolta própria da juventude3 – da mesma forma que o seu encantamento narcísico

pelos espelhos e imagens midiáticas e pela vaidade do consumo enquanto tramas e

dramas afetos à assunção de um corpo e uma identidade, e também à reivindicação

da condição de indivíduo –, se ela tem conseqüências sócio-históricas, ela é antes

motivada por um leque de valores românticos, negadores do presente,  e que escapam

ao campo formal e racional da política.
                                                                                                    

2 Da minha experiência docente ligada ao Serviço Social, impressiona saber como a suspeita sobre os pobres se
impõe das mais diversas maneiras: por ocasião da prestação de benefícios da assistência social, por exemplo, o
poder público submete-os a reiteradas comprovações de identidade, de renda, endereço, entre outros, para
receberem o equivalente a um salário mínimo. Para além dos complexos problemas relativos à burocracia e à
corrupção do aparato público, vê-se que os pobres são submetidos sistematicamente a situações indignas para
comprovação tanto de sua invalidez e necessidades quanto para provar simplesmente que existem.
3 Diz Camus: “ a revolta é adolescente ” (1951:111). É inconteste e reveladora esta afirmação, pelo que ela reúne
de almas brilhantes com sentimento avesso ao mundo, que mal deixaram suas marcas e já se foram. A ousadia e a
coragem são também adolescentes, patrimônio geracional que fere o homem adulto naquilo que ele jamais poderá
ter de volta: o tempo perdido.
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Constituem ações que se chocam contra a violência social, cujo lastro

histórico é enorme numa sociedade como a brasileira. Os adolescentes autores de ato

infracional, portanto, quando participam de eventos como as rebeliões, reagem à

produção social da violência,  pondo em evidência também a forma assassina com

que muitos são tratados pela polícia. Não podem, portanto, ser responsabilizados

pelo absurdo da desigualdade e da indiferença social, também mutiladoras e

assassinas. Eles apenas as denunciam. Constituem, assim, aportes particulares e

locais da história da revolta, aqui e alhures, os quais comportam, no fundo, elementos

arquetípicos, subjetivos e culturais de todas as outras expressões de revolta

metafísica, porque não vinculadas imediatamente a um projeto social e coletivo,

muito embora as suas conseqüências engendrem sentidos e realidades nessa direção.

A revolta consiste, portanto, na confrontação desesperada da interrogação

humana frente ao silêncio do mundo. Nasce, assim, do espetáculo da desrazão, diante

de uma condição injusta e incompreensível. Porém, paradoxalmente, como paixão

cega, reivindica a ordem em meio ao caos. Como diria Camus (1951), o homem

revoltado é aquele que diz não, que recusa, mas que todavia não renuncia, porque

comporta sempre um sentimento de razão. Ultrapassado o tempo do silêncio, a

revolta é julgamento e desejo, assim como portadora de valores, que, como já vimos,

ultrapassam o indivíduo em si. Leva-o afinal mais longe que a simples recusa inicial

da ordem.

Chega, pois, sempre um momento na vida de cada um e do revoltado em

particular, em que não se pode ir além mais do que já se consentiu vida afora. Do

contrário, bastaria a gota d’água para o transbordamento. Nesse caso, a própria noção

de indivíduo é colocada em xeque, quando se prefere morrer a continuar a viver nas

condições a que se estava submetido. O destino singular é, portanto, ultrapassado,

alguma coisa o fere a mais, contribuindo para tirá-lo da solidão e lhe fornecendo uma

razão para agir. Nesse momento, o revoltado não preserva nada, pois coloca tudo em

jogo, o que fica bem evidente nos momentos de maior violência das rebeliões, assim

como na encenação catártica de Sandro.

Camus chama a atenção, ainda, para a diferença entre a revolta e o

ressentimento4.. Para aquele, o movimento de revolta é mais que um ato de

                                                                                                    

4 Mais recentemente, o problema do ressentimento foi abordado no Brasil por Costa (2000).
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reivindicação, enquanto o ressentimento beira a auto-intoxicação, a secreção nefasta

de uma impotência prolongada. É dotada assim de uma passividade agressiva. Já a

revolta é dotada de um princípio ativo, que fratura o ser e o incita ao

transbordamento, à liberação furiosa de sentimentos estagnados. E uma das suas

principais características é ir contra a humilhação. Ser tratado de maneira atroz por

alguém ou algum tipo de instituição leva a que se responda por vezes também de

maneira atroz. Aqueles que tantas injustiças sofreram sob uma dor contínua podem

cometer excessos. Este é o exemplo da experiência de viver anos e anos sob as

grades, o que leva a que se perca em lucidez o que se ganha em furor. E há quem

nem a revolta liberte. Não conseguindo escapar ao desespero, resta-lhe a servidão, a

sujeição e o círculo vicioso de reiteradas voltas à prisão.

A revolta não é todavia realista. Mesmo assim, diz Camus: “aparentemente

negativa, posto que (a princípio) ela não quer criar nada, a revolta é profundamente

positiva, posto que ela revela o que há sempre a defender no homem” (p.34). Não é

nobre em si mesma, mas pelo que ela exige, mesmo se o que ela obtém, ao final, seja

muito pouco. Seus marcos de existência prendem-se, histórica e subjetivamente,

também ao Ocidente, e desencadeia-se sobretudo entre aqueles grupos e contextos

resguardados teoricamente pela igualdade, mas cobertos por imensas desigualdades

de fato. Logo, exige uma certa consciência e vigência dos direitos. A revolta é,

assim, uma das dimensões essenciais da condição humana, mesmo se o homem não

resume sua vida a insurreições.

Busca-se, por meio dela, uma solução com a atitude. Neste sentido, Camus

pontua algo que poderia servir ao acontecimento do 174 e à figura de Sandro: “O ser

que deve morrer resplandece pelo menos antes de desaparecer, e este esplendor o

justifica” (1951:75). Ele nos lembra também que algo na revolta preocupa-se com a

aparência. Logo, ela teria um fundo estético, individualista e, por vezes, também

banal. Todavia, a revolta manifesta o seu potencial ético na medida em que, para

todo revoltado, viver é transgredir: se não é possível ter o melhor, que venha o pior.

Ele transita, assim, entre o desejo de ser reconhecido no seu ser verdadeiro e a

vontade de nada ser. O impasse a que se chega, porém, por meio da revolta é o de

que se a lei / a ordem vigente / a situação existente tolhem a liberdade, ela vai valer

menos ainda num contexto de ausência da lei. O caos é também ele uma forma de
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servidão. Sem ponto de apoio na lei, a liberdade marcha às cegas e o acaso é rei. Por

isto, lançam-se os revoltados numa aventura irracional, em busca da ordem pela via

da desordem. Seguem, também, muitas vezes, os ditames da impaciência.

Todavia, paradoxalmente, como diz Camus, “a recusa da morte, o desejo de

duração e de transparência constituem o que impulsiona todas essas loucuras,

sublimes ou pueris” (Idem:132). Este tipo de insurreição, em suas formas mais

elevadas e trágicas, contém, assim, uma acusação enraivecida da condição humana

regida pela pena de morte generalizada, tais quais o desprezo e o absurdo em que

consiste viver achacado pela polícia e sob os ditames tiranos dos novos “donos do

poder” no mundo do narcotráfico. Falta-lhes uma explicação para toda essa dor do

mundo.

Tratam-se, portanto, de reações à condição de párias urbanos, que gozam

ainda da atenção desmedidamente negativa da mídia (Muchielli, 2002) e indiferente

pelos que estão à frente do Estado. São maiorias silenciosas, insultadas a cada vez

que as suas vidas são vistas como exóticas, improdutivas e brutais. Num cenário

neoliberal de começo de milênio, exacerbam-se, em meio ao processo de

dessocialização da experiência e do mundo do trabalho, os efeitos da

desproletarização, da destituição e desigualdade social vertiginosa.

Vê-se em todos esses processos que falam de pessoas, de vida e sofrimento

real, como já dissemos antes, que a luta e a garantia da cidadania envolve processos

altamente conflituosos e desiguais, desafiando a todos os que se solidarizam com as

classes trabalhadoras e teimam em inventar formas democráticas de convivência.

Para ir além dos termos da cidadania escassa, hão que se criar novos mecanismos de

participação ativa, sobretudo da juventude. Num contexto social e econômico de

ocaso da era fordista, definida pela produção industrial, pelo consumo de massa e

pelo contrato social keynesiano, cabe, em face do recrudescimento, ressurgimento e

modernização da miséria, respectivamente, nas sociedades em desenvolvimento e de

capitalismo central, apreender as novas manifestações da questão social. Em face

delas, diz Wacquant, “Estados fazem diferença – isto é, quando assumem tarefa de

proteção. Portanto, é imperativo trazê-los de volta ao epicentro da sociologia

comparada da marginalidade e da polarização como instituições preventivas ou

remediadoras” (2001b:191). Contrapontos civilizatórios a uma sociedade que permite
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ora ocultar por meio da penalização e encarceramento da miséria, ora eliminar pelas

múltiplas formas da violência social e institucional os indesejáveis, aqueles que não

têm lugar, os novos bárbaros, dissidentes da sociabilidade da nova ordem mundial.

Para escapar hoje das teias do consenso neoliberal e dar visibilidade às

discordâncias, cabe pela revolta, mas, sobretudo, pela política, como conta Marés,

agir como Garabombo, o invisível - personagem de Manuel Scorza que ficava

invisível cada vez que reivindicava pacificamente direitos da comunidade no cenário

do altiplano peruano. Não era jamais visto ou ouvido, por mais que se dirigisse às

autoridades. O isolamento do seu protesto, convertido na insólita “doença” da

invisibilidade, sofria o deboche das autoridades pela falta de efetividade prática e

inocuidade dos seus propósitos críticos, e a comiseração dos demais camponeses. Eis

que a situação é revertida a partir do momento em que Garabombo, valendo-se da

condição de invisibilidade, começou a driblar as barreiras policiais e a organizar, de

fato, o povo. Relata Marés: “A estranha doença teria também um estranho remédio.

Bastou reivindicar com dureza e praticar atos concretos de rebeldia, e imediatamente

ficou curado, passou a ser visível e então foi perseguido como agitador e violador das

leis... (1999:312-13)”. O dano restituiu a política - a igualdade perseguida sob a

forma litigiosa do exercício da liberdade.


