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1. A  sociedade de consumo

1.1  A condição pós-moderna

“ Um filósofo  - se hoje pudessem haver filósofos – seria coagido a pôr a noção de
grandeza do homem na extensão e na diversidade do espírito, na  totalidade feita de multiplicidade:
fixaria até mesmo a posição e o valor de um homem conforme a amplitude e a diversidade do que ele
pode suportar e assumir”
 ( Nietzsche – Para além do bem e do Mal, aforismo 212)

O fenômeno do consumo, tal como se apresenta no mundo contemporâneo,

encontra-se indissociavelmente ligado à expansão da civilização industrial no século XX e

às modificações radicais nas condições de vida de um número cada vez maior de pessoas

que este século  testemunhou, num ritmo, jamais imaginado antes na História, caracterizado

por constantes  transformações  materiais em decorrência do desenvolvimento da

tecnologia. A criação  de novos ambientes em detrimento dos antigos e a instituição de

novas práticas no trabalho fizeram surgir conceitos como “sociedade pós-industrial”, para

descrever o cenário e as condições da vida cotidiana nas cidades contemporâneas.

Destruídas pelas guerras ou apenas pelo próprio processo de modernização, estas

cidades adquiriram novas configurações, passando a apresentar um crescimento

desordenado,  acentuando-se os  contrastes extremos entre riqueza e pobreza, decorrentes

da explosão demográfica e dos deslocamentos de populações. Se por um lado o nível de

conforto e as possibilidades de melhoria da qualidade de vida subiram em ritmo vertiginoso

para um segmento da população, por outro lado intensificaram-se as conseqüências da

desigualdade de oportunidades, configuradas em graves problemas sociais como a miséria,

a violência, o tráfico de drogas, etc  .

Do ponto de vista político, a Modernidade tradicionalmente  caracterizou-se  pelo

poder dos Estados nacionais estruturados e geridos burocraticamente e por grandes

movimentos sociais de massa ou de nações, em luta por obter controle sobre suas vidas . O

poder do mercado capitalista em permanente expansão cresceu porém gradativamente  e

passou a controlar instituições e pessoas , tornando-se hegemônico , promovendo uma
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unificação  globalizada,  transformando-se e reconstituindo  , por meio das  novas

tecnologias, as relações de trabalho e os sistemas de produção em bases geográficas,

econômicas e sociais diferentes. Ocorreu assim uma substituição do modelo fordista de

produção  industrial instituído nas primeiras décadas do século  por um novo modelo de

“acumulação flexível”  implicando significativas modificações em relação ao modelo

anterior:  desindustrialização,  transferência geográfica de fábricas, práticas de

flexibilização no mercado  de trabalho ,  automação, inovação constante dos produtos , etc.

As três últimas décadas do século  apresentaram ainda transformações radicais nas ordens

política , econômica e social, relacionados com   a perda do poder  da classe burguesa e a

ascensão da classe operária após a segunda guerra mundial, o que resultou em divisões de

classes “amorfas” em decorrência da prosperidade, no afastamento das realidades da

produção e do trabalho e no escamoteamento da divisão e da exploração pela propaganda e

pela mídia .

 .A explosão do  consumo encontra – se  assim diretamente ligada às mudanças do

regime de acumulação e  do modo de  regulamentação social e política, à redução do tempo

de produção industrial e à possibilidade de uma circulação cada vez mais ágil das

mercadorias. A agilização do sistema financeiro, no que se refere aos serviços oferecidos ao

público (cartões de crédito, bancos  eletrônicos funcionando de forma virtual, etc), constitui

um outro aspecto específico do período iniciado em torno de 1970. Uma boa parte da

flexibilidade geográfica  e temporal da acumulação capitalista foi possibilitada, de acordo

com  David Harvey (1997), pelo   florescimento e a transformação, numa escala

extraordinária , dos mercados financeiros  em associação com sistemas altamente

sofisticados de coordenação em escala global.

Por outro lado todas as nações tornaram-se muito mais vulneráveis às crises  do

sistema  financeiro internacional, que, num grau sem precedente na história do capitalismo,

tornou-se  autônomo em relação à produção real,  gerando riscos   também anteriormente

impensáveis . Fenômenos econômicos como os endividamentos (em especial nos países em

desenvolvimento), a inflação, as falências, as flutuações no mercado de ações e nas moedas

passaram a denotar de forma freqüente a  crise do sistema , refletida  nas condições de

insegurança que se tornaram  pano de fundo da vida cotidiana, representadas, por exemplo

pelo fantasma do desemprego ou pelo aumento da violência em suas diferentes formas.
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O adjetivo pós-moderno passou a ser empregado  principalmente a partir da década

de 1980 para dar conta de fenômenos  os mais diversos , que surgiram no período de tempo

situado nos anos do pós-  guerra ; para muitos , precisamente no meio do século, em 1950,

quando a  pós- modernidade teria tido  seu início, sinalizado em mudanças na arquitetura e

no nascimento do computador, manifestando-se em seguida  de um modo mais explícito na

arte pop dos anos 60  , década  que consolidou o triunfo do determinismo econômico e

científico  na vida dos  países desenvolvidos, transformados em sociedades de consumo  .

Convencionou-se caracterizar como  pós-modernas não somente  as produções

ligadas a  um movimento cultural que abriga um leque de fenômenos artísticos como

arquitetura, música,  artes plásticas, literatura, fotografia, cinema, etc., mas também

significativos fenômenos que denotam mudanças nas experiências e práticas cotidianas,

ocorridas nas últimas décadas do século XX. A invasão da vida cotidiana pela tecnologia  e

sua   conseqüente saturação com informações, produtos , serviços e diversões , as novas

configurações das cidades, a cultura de massa, a acentuação dos fenômenos   descritos

como “ compressão do espaço”  e  “aceleração do tempo” constituem alguns dos  aspectos

mais comuns que integram as condições de vida no mundo globalizado. A experiência de

encolhimento do espaço e do tempo se tornou uma  categoria fundamental para o

entendimento da vida  no século XX, com o desenvolvimento de meios de transporte e

comunicação que, nos termos  originariamente usados por Mc Luhan (1966),

possibilitaram ao homem o ganho de “extensões” jamais sonhadas antes.

Estas condições têm suscitado importantes questões para o pensamento

contemporâneo, que, seja na filosofia, na sociologia, na antropologia ou na crítica literária,

procura conceituar  as novas formas de práticas e  hábitos sociais e mentais, assinalando a

estreita relação entre o cultural  , as características da produção econômica e a expansão da

comunicação , típicas do capitalismo nas três últimas décadas do século XX.

Falar em pós-modernidade parece, portanto, principalmente sugerir a emergência de

uma configuração social com princípios organizadores próprios. É apontar um movimento

em direção a uma era caracterizada como pós-industrial, com destaque para as novas

formas de  tecnologia e informação, possibilitando a passagem de uma ordem produtiva

para uma ordem reprodutiva,assim como a predominância de valores da ordem do

emocional e do sensível.
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 Simulações e modelos, segundo Baudrillard (1981, 1997), constituem cada vez

mais o mundo, apagando a distinção entre realidade e aparência. Lyotard (1979) assinala a

falência das narrativas dos grandes ideais modernos, fundamentados na razão, e a passagem

das formas narrativas de conhecimento para os jogos de linguagem. Para Jameson (1984), o

pós-modernismo que se expressa  na arte, nascido no período após a segunda guerra

mundial, traduz a lógica cultural do capitalismo tardio, identificando as produções artísticas

com mercadorias.

O termo pós-modernidade denota de um modo geral uma imagem cultural

implicando novas estruturas cognitivas, que enfatizam a desordem, a fragmentação, a

ambigüidade, em contrapartida à noção de modernidade ordenada, coerente e

sistematicamente unificada. É neste contexto que nos parece pertinente refletir sobre

diversos modos de ser, pensar e sentir característicos da vida contemporânea. Estes modos

são  marcados pela ênfase nas sensações, pela oferta abundante  de produtos promissores de

todos os prazeres e  supressores de todas as dores, mas também por pressões  intensas no

sentido do sucesso, passando o valor a ser medido pela aparência: corpo, sucesso

econômico, visibilidade: como sinaliza Muniz Sodré (1994:25) o efeito de vitrine é a

vocação por excelência da ideologia moderna.. Várias práticas da vida cotidiana do nosso

tempo  poderiam desta forma ser analisados como tentativas de escapar  do fracasso, na

ausência de valores e projetos de vida mais consistentes, ou ainda  como manifestações da

dificuldade de suportar os  contrastes entre o desejo de onipotência e a consciência das

limitações, que foram exacerbados, por um lado, pelo progresso tecnológico e por outro,

pelos conflitos de ordem sócio-econômica, cada vez mais frequentes  no mundo atual.

Assim fenômenos aparentemente tão variados como o workaholismo e seu oposto, a busca

passiva  da ilusão de poder através do uso de drogas, ou o culto ao corpo, ou ainda a auto-

afirmação através da violência, encontrariam um denominador comum.O fenômeno do

consumo parece apresentar-se neste contexto como um recorte particularmente fértil  para a

compreensão de um campo social  em que se destacam, na busca pelo sucesso, a

importância da imagem, a valorização da representação, a ênfase  no parecer  .

A associação entre os temas da pós-modernidade e do consumo se encontra nas

obras de diversos autores, como por exemplo, entre inúmeros outros, Jean Baudrillard,

Fredric Jameson, Zygmunt Bauman.  .De acordo com Featherstone (1995), o que é
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importante para compreender as questões relacionadas com a cultura de massa e o consumo

é o conhecimento do inter-relacionamento entre as formulações especializadas sobre cultura

e as diferentes práticas e os regimes de significação que regem a cultura vivida no

cotidiano. Para este autor, é preciso fundamentalmente  investigar os fenômenos

(experiências e práticas concretas) associados à categoria do pós-moderno.

Recusando dicotomias simplificadas como tradição / modernidade ou

modernidade/pós-modernidade, Mike Featherstone privilegia o conceito de trans-

modernidade, destacando especificidades e ao mesmo tempo estabelecendo semelhanças

entre diversas experiências e práticas ao longo do tempo. É importante destacar, ainda de

acordo com este autor, que as teorias da cultura de consumo envolvem três perspectivas

fundamentais: econômica ,sociológica e psicológica. Na perspectiva da economia

desenvolvida pela escola de Frankfurt, a cultura de consumo tem como premissa a

expansão da produção capitalista de mercadorias, ficando a arte e a cultura em geral

submetidas à lógica do mercado. As formas tradicionais que os produtos da alta cultura

buscavam são substituídas pela cultura de massa, imposta a um público manipulado,

colocando em risco a individualidade e a criatividade (Adorno, [1947],1991). A dominância

do valor de troca tendo suprimido a memória do valor de uso original dos bens, as

mercadorias ficam livres para assumir uma ampla variedade de associações, prestando-se às

ilusões promovidas pela publicidade. Baudrillard (op. cit) afirma neste sentido que o

consumo supões a manipulação ativa de signos. Perdem-se assim os significados estáveis,

as relações sociais se tornam variáveis e flutuantes e a realidade estetizada fascina as

massas com justaposições de imagens: trata-se, na expressão de Maffesoli (1996) de uma

cultura de superfície.

Jameson (1984) considera as produções artísticas pós-modernas como expressões da

cultura da sociedade de consumo. Elaborado a partir da análise de manifestações típicas das

três últimas décadas do século XX, tais como novas tendências na  arquitetura , a cultura de

massa difundida pelas tecnologias de comunicação, ou o movimento pop na arte e na

música,  o termo pós-modernismo, proposto por este autor, fundamenta claramente uma

ligação entre as condições econômicas e sociais   contemporâneas  e a questão das

tendências culturais geradas pela sociedade de consumo. O terreno em que germinaram as

idéias de Jameson foi preparado por diversos autores que o precederam, pensando desde os
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anos 1930 a questão das mudanças culturais sob os enfoques da história, da sociologia, da

filosofia, da literatura e da arte (P. Anderson,1998). A noção de pós-modernismo no sentido

proposto por Jameson aparece como um conceito importante para a compreensão da cultura

na contemporaneidade1. Através dele pode-se apreender que, se o pós-modernismo não

constitui apenas um estilo artístico, mas é o sinal cultural de um  novo estágio do modo de

produção (uma dominante cultural que dá margem à coexistência de diferentes

características ), a  expressão “sociedade de consumo” poderia então funcionar como fio

condutor para a compreensão do tipo de  horizonte existencial instituído no  novo momento

do capitalismo multinacional  , cujo advento transformou as estruturas da sociedade

burguesa contemporânea de forma insidiosa, sem uma ruptura política radical, mas apenas

infiltrando toda a rede social com uma cultura regida por valores de  mercado.

Do ponto de vista sociológico, as pessoas  usam as mercadorias para a criação de

vínculos ou o estabelecimento de distinções sociais.Pode-se então falar em diferentes

modos de consumo, que,  socialmente estruturados, demarcam as relações sociais. Os bens

consumidos espalham-se num amplo leque nem sempre óbvio, pois inclui associações

simbólicas que ultrapassam aspectos de um valor concreto mais óbvio, como as distinções

entre os bens duráveis e não duráveis.  Permite-se assim que as mercadorias adquiram

conotações que enfatizam diferenças  de estilos de vida . Objetos aparentemente sem

grande valor como mercadorias adquirem uma carga simbólica “sagrada” e passam a ter

valor de troca altíssimo. Chega-se assim a uma interessante contradição: embora certas

mercadorias possam derrubar barreiras sociais, existe também uma tendência contrária, de

uma “desmercantilização” que controla a troca.  Em  sociedades tradicionais, os sistemas

estáveis de status são protegidos mediante restrições das possibilidades de troca  ou

produção. Na sociedade de consumo, há uma constante renovação das ofertas, mas o

conhecimento dos princípios de utilização ( classificação, hierarquia), no sentido de um uso

adequado e diferenciado , fica restrito aos iniciados , que não só possuem  poder de compra

(capital econômico) mas  que principalmente estão  antenados na moda (uma forma de

capital cultural). Um estágio intermediário freqüentemente encontrado é representado pelas

leis reguladoras do consumo, que prescrevem,  através da publicidade e da mídia, o que

                                                          
1 A reflexão de Jameson sobre a influência do mercado capitalista  na arte contemporânea destaca uma cumplicidade, antes impensável,
de interesses da burguesia com os do mundo artístico, refletida numa encruzilhada entre cultura e consumo e numa tendência ao
ecletismo, traduzida  numa mistura (tendendo frequentemente ao kitsch) de novo e velho,  elevado e vulgar, apagando as antigas
fronteiras entre a “ alta cultura”  e a cultura de massa  no culto ao pastiche, na multiplicação, na colagem sem “relevo”de estilos diversos.
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deve ser  usado e qual o significado de um produto no sentido da identificação de um

indivíduo ou de um grupo.

Numa perspectiva psicológica voltada para as repercussões do consumo sobre as

subjetividades, este pode ser enfocado através da  questão dos prazeres, dos sonhos e

desejos celebrados no imaginário social e materializados em lugares específicos que

produzem os prazeres estéticos ou as excitações sensoriais : as imagens  de publicidade, as

mercadorias expostas nas vitrines dos shoppings,  etc. O consumo assume por assim dizer

funções de   pilar e viga de sustentação na construção das identidades individuais nas

sociedades contemporâneas, idéia contida na  reflexão de Jameson (1984) sobre a nova

configuração do mundo a partir de 1980 ( o autor refere-se  especificamente ao  recuo dos

conflitos de classe nas metrópoles , à consequente  projeção da violência para fora e ao

triunfo da economia de serviços ) : nunca, segundo o autor, em nenhuma civilização

anterior, as grandes preocupações metafísicas, as questões fundamentais do   ser e do

significado da vida teriam parecido tão absolutamente remotas e sem sentido.

Esta observação de Jameson coloca em relevo a importância de uma reflexão filosófica

sobre a condição pós-moderna para a compreensão dos seus efeitos sobre a subjetividade.

Algumas idéias tiradas da leitura de Gianni Vattimo (1987, 1999) podem balizar uma

aproximação introdutória, à qual este trabalho deverá se restringir. Este autor relaciona o

significado da afirmação de “fim da modernidade” à revolução empreendida por Nietzsche,

como crítica / desconstrução do discurso da tradição metafísica tradicional. Muitas

intuições de Nietzsche parecem encontrar confirmação  nas reflexões  contemporâneas, que

se voltam para   as novas condições da existência no mundo da era industrial tardia , onde

podemos destacar dois aspectos fundamentais: a crise dos valores estáveis e a prevalência

da tecnologia.

O conceito de pós-modernidade entrou de modo mais explícito na filosofia a partir

dos anos 70. Os pensadores da pós-modernidade abrem espaço para temas específicos que

haviam sido deixados de lado pelos grandes sistemas filosóficos, antes preocupados com os

“ grandes valores” do Ser e  do Conhecimento. Dentro desta nova perspectiva, temáticas

relacionadas com a linguagem, o corpo, a doença,  a sexualidade,  o cotidiano, a

comunicação , o consumo, etc. puderam ser validadas como objetos de reflexão e pesquisa

nos diversos campos de conhecimento que integram as ciências sociais. As diversas
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abordagens teóricas do pós-moderno  apresentadas por autores contemporâneos ,

reconhecendo ou não a pertinência do uso do termo como significativo de uma ruptura em

relação ao que já vinha sendo anunciado na modernidade, se abastecem em fontes que vão

do marxismo à física, das ciências sociais  às teorias  da comunicação, e têm em comum  a

constatação  das consequências de uma   peculiar conjunção da falência dos valores

tradicionais e da primazia da tecnociência - termo utilizado por Lyotard  para caracterizar

uma ciência que não busca mais a Verdade, mas apenas o resultado - eficiência.

No entanto, tendo sempre em vista novos elementos, a capacidade humana para

dispor tecnicamente da natureza se intensificou de tal modo que as novidades tendem a

tornar-se cada vez menos novas. Enfocando a noção de pós- história utilizada por Arnold

Gehlen para descrever a experiência das sociedades ocidentais contemporâneas , Vattimo

(1987) chama atenção para a questão da  rotinização do progresso implícita neste conceito.

A novidade, que nada tem de revolucionário, apenas faz as coisas avançarem de modo

uniforme. Para o filósofo italiano, existe uma “ imobilidade fundamental” no mundo

técnico, vivenciada hoje no “achatamento” temporal dos fatos, reduzidos à simultaneidade

nas informações em tempo real proporcionada pelos novos meios de comunicação: uma

forma de  experiência da realidade de que por exemplo a ficção científica se apropria

criando narrativas onde prevalece a questão da experiência virtual   por meio  da imagem.

Vinculada à questão do fim do mito do progresso, a  dissolução da noção de história

na cultura contemporânea  não significa porém, de acordo com Vattimo, o  “fim” num

sentido literal, mas  uma ruptura da unidade da história tal como era concebida na

modernidade, tendo-se percebido que esta visão tradicional - referente à sucessão linear de

fatos  políticos, militares ou ideológicos - era apenas uma história a se contar , uma forma

de narrativa entre outras possíveis, como nos lembra Michel de Certeau (1984). O conceito

de  condição pós-histórica, referindo-se a um esvaziamento da própria noção de progresso,

refletiria então algo mais do que o advento da fase extrema do desenvolvimento técnico. As

transformações sofridas no conceito de história  na modernidade nunca deixaram de

compreende-la como um processo que, fundamentado na crença em valores “certos”,

norteava-se por uma finalidade a ser alcançada.  Assim a história, que na visão cristã   era

história de salvação, transformou-se aos poucos  em busca do progresso sem que fosse

deixado de lado o pressuposto do par  “fundamento- finalidade”. O valor final consistia,
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porém, apenas em realizar condições capazes de permitir um novo progresso, o que  acabou

revelando o vazio deste  ideal . Deste modo, a própria idéia de progresso se dissolveu

progressivamente na cultura do século XX., sabotada por uma metafórica entropia. Noção

introduzida na física no século XIX, no contexto das leis da termodinâmica , a entropia,

como se sabe, refere-se a um déficit inevitável, uma progressiva perda de energia até a

paralização do trabalho, que decorre do próprio uso da energia gerada pelo calor e

transformada em movimento na mecânica dos motores a vapor, mola propulsora do

desenvolvimento moderno .

O preço pago pelo desenvolvimento tecnológico foi paradoxalmente um efeito da

conjunção do dinamismo técnico- econômico e de um imobilismo social, impostos às

massas  pela classe burguesa e fundamentados na crença nos valores da civilização liberal.

Fato que teve como consequência a dissolução das expectativas de progresso social e

emancipação pessoal que, nas palavras de  Walter Benjamin ( [1940],  1996: 230 ) ”fizeram

explodir o continuum da história “ no Ocidente ao final do século XVIII, gerando  a ação

revolucionária  que terminou consagrando o poder da burguesia .

Francimar Arruda nos lembra como a vertiginosa aceleração da entropia  na cultura

pode ser sentida  na época atual através dos seus efeitos em diversos níveis:

 Da poluição e devastação do ambiente natural aos efeitos  produzidos nas subjetividades, a realidade
da entropia destrói a própria ilusão  moderna do progresso . Os efeitos  deste  sombrio preço pago
pelo progresso recebem frequentemente conotação de  “doença” , e suas consequências  para a
humanidade aparecem como  a desordem, a violência, a indigência moral, as “falhas estruturais” nos
valores   das  artes e dos modos sociais e pessoais. (1999: 135)

Paralelamente à constatação da falência do mito do progresso, as teorias do pós-

moderno como “guinada radical  em relação à modernidade” destacam em particular o

advento da sociedade de informação e suas consequências  nas práticas da vida cotidiana .

A questão da tecnologia é, portanto, um elemento central na passagem da

modernidade para a pós- modernidade . Como mostrou pioneiramente McLuhan, a

modernidade (Era de Gutenberg, ou da imprensa escrita) criou condições para a construção

e a transmissão de uma imagem  global das ações humanas. No entanto, com o advento dos

meios eletrônicos de comunicação, esta experiência de unidade se tornou impossível.
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A  história pós-moderna seria então

a história da época em que tudo tende ao achatamento  no plano da contemporaneidade e da
simultaneidade, favorecendo uma des-historicização da experiência. (Vattimo, 1987: 16).

A questão da des-historicização encontra-se vinculada à substituição da idéia

moderna do percurso humano numa trajetória linear ( implicando as noções de fundamento

e fim ) por uma negação do pressuposto de estruturas estáveis do ser, noção da metafísica

tradicional à qual o pensamento  progressista recorria como fundamentação de certezas .

Buscando apoio nas idéias de Nietzsche, Gianni Vattimo afirma que a modernidade

pode ser caracterizada  como

dominada pela idéia da história do pensamento como uma iluminação progressiva, que se
desenvolve com base na apropriação e na reapropriação dos fundamentos, frequentemente também
pensados como  origens cada vez mais realizadas ; de modo que as revoluções teóricas e práticas da
história ocidental se apresentam e se legitimam na maioria das vezes como recuperações,
renascimentos, retornos. A noção de superação, tão importante na filosofia moderna, concebe o
curso do pensamento como um desenvolvimento progressivo, em que o novo se identifica com o
valor por meio da recuperação e da apropriação do fundamento -origem .( 1987:8,  tradução nossa)

Na modernidade o objetivo das  meta- narrativas , entre as quais poderia ser incluída

a própria história oficial, era o de legitimar a ilusão de uma história  humana universal. O

pós-moderno é, ao contrário, pluralista, implicando uma série heterogênea de estilos de

vida que renunciou a se legitimar.

A importância da obra de  Nietzsche como origem filosófica do pensamento da pós

-modernidade  demanda a abertura de um espaço para este autor, com destaque para  dois

aspectos de sua obra:  a  desconstrução da noção de Verdade e a experiência do trágico.

Nietzsche  foi um dos filósofos mais críticos da tradição filosófica racionalista e

iluminista desde suas raízes no pensamento socrático, procurando mostrar por exemplo que

o Cogito cartesiano e os conceitos kantianos relacionados ao conhecimento seriam apenas

postulados e não verdades profundas sobre o  homem.

 Nietzsche buscou criar uma nova forma de filosofar, de caráter libertário e visando

superar as formas limitadoras da tradição, tornando a filosofia um meio de renovação

contínua da vida. Isto pode se apreender não apenas no conteúdo, mas também no estilo
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poético e fragmentado de muitos dos seus escritos, onde se realiza uma revisão  crítica

demolidora de conceitos tradicionais da filosofia em particular da noção de verdade.  Esta é

 revelada como um conceito fabricado, ou seja, criado social e historicamente e sem relação

com uma Verdade fundamental.

Criados e colocados em circulação através da linguagem, muitos conceitos (supostas

verdades da metafísica, da arte, da religião) aparecem como objetivos, definitivos. No

entanto, Nietzsche se propõe revelar seu caráter metafórico :

Portanto, o que é verdade? Uma multidão móvel de metáforas, metonímias, antropomorfismos,
enfim: uma soma de relações humanas poética e retoricamente potencializadas, transpostas e
ornadas, que depois de um longo uso, parecem a um povo sólidas, canônicas e obrigatórias; as
verdades são ilusões”
( [1873] in: Marcondes, 1999:143)

Demolindo o conceito de Verdade como fundamento, Nietzsche lança um olhar sem

ilusões sobre o efeito da imposição dos valores judaico-cristãos na vida social: resumindo o

pensamento do filósofo, Roberto Machado (1999 :64-67) , comenta que , nascida da revolta

dos escravos (o povo judeu) na ordem moral, com uma inversão de valores que fundiram

numa mesma noção conceitos como “rico”, “malvado”, “violento” e “sensual” e deram ao

conceito de “mundo” um sentido infamante , esta forma de moral representa uma vingança

espiritual dos dominados ,  e expressa um enorme ódio contra a vida -  o ódio dos

impotentes - contra o que é positivo, afirmativo, ativo, na vida; tem como principais figuras

o ressentimento, o sentimento de culpa e o ideal ascético. : negação da vida que tem

justamente  e paradoxalmente a função de aliviar a existência dos que sofrem. Neste

sentido, a moral não seria nada além de uma manobra desesperada  de auto conservação ,

mas não de criação e expansão , de uma  vida em vias de degeneração; lutando desta forma

contra a morte, a vida é sem força, sem intensidade. Nietzsche  lhe dá o nome de vida de

escravo.

O filósofo propõe, na obra “Humano, demasiadamente humano”, uma “filosofia da

manhã“, que orienta o pensamento para a desconstrução das ilusões que constituem na

metafísica  o ser da realidade .

Diz Nietzsche ( Humano, demasiadamente humano, prefácio ):
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Não poderíamos virar de cabeça para baixo todos os valores? E o bem não seria o mal? E Deus uma
invenção, uma astúcia do diabo/ (...) e se somos enganados, não somos por isso mesmo
enganadores?(...) tais são os pensamentos que seduzem  e conduzem sempre mais longe, sempre
mais à parte.

É esta desconstrução que tornaria possível, aponta Vattimo (op. cit: 169-185), a

busca da  saída do impasse criado pela modernidade . Não se trataria de superação crítica,

que seria um passo ainda dentro da lógica da modernidade, pois implicaria um respeito aos

fundamentos da tradição, mas da busca de um caminho diferente.

Se a modernidade  se define como época da superação,  da constante substituição do

novo pelo mais novo, num movimento paradoxal que desencoraja a criatividade ao mesmo

tempo em que a elege como única forma de vida, será impossível sair dela pela superação.

“Humano, demasiadamente humano” reduz  “químicamente” os valores da civilização aos

seus componentes primários, chegando à desconstrução das noções de  fundamento e

verdade. Operando uma verdadeira guinada em relação ao pensamento moderno

tradicional, o pensamento “da manhã”  passa a se dirigir não mais para o fundamento ou a

origem, mas  para a proximidade; pensamento que, na ausência de uma verdade que

legitime estes valores, sublinha a necessidade de prestar atenção ao devir falso das

construções da metafísica, da moral, da religião ou da arte, como errâncias que constituem

o ser da realidade. O mundo se torna fábula. No entanto,  estas mesmas errâncias são a

própria fonte da riqueza que nos constitui: para Nietzsche, o esforço de pensar uma saída da

metafísica não ligada à superação crítica implica viver a fundo a experiência da necessidade

do erro com uma atitude diferente , numa espécie de resignação- superação. Mas o projeto

de transvaloração de todos os valores implica também a vitória da vontade afirmativa de

potência, da força da vida, sobre os valores de decadência.

De acordo com  Machado (op.cit: 99-108 ) , a importância da reflexão filosófica de

Nietzsche , concebendo os dois instintos fundamentais da natureza, o apolíneo e o

dionisíaco, como aparência e essência, se evidencia  na tese de que a arte trágica possibilita

uma experiência estética do mundo de onde está ausente a oposição metafísica de valores.

Na tragédia, Apolo atrai a verdade dionisíaca para o mundo da bela aparência: Dioniso fala

a linguagem de Apolo, e este a linguagem de Dioniso. A hipótese de Nietzsche é de que o

ser verdadeiro tem a necessidade de uma bela aparência; assim a arte trágica é uma

transfiguração em que só a beleza possibilita uma aproximação da verdade, e, portanto, a
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racionalidade filosófico-científica não pode dar conta desta verdade dionisíaca, que é

desmesura trágica. O antagonismo entre ciência e arte reside no fato que, enquanto a

ciência procura chegar à verdade desprezando a aparência, a arte trágica tem na aparência a

única possibilidade de acesso à verdade. Deste modo o pensamento de Nietzsche se

radicaliza em direção da aparência, da ilusão, da superfície.

A reflexão sobre a arte trágica permite compreender a posição nietzscheana em

relação à questão dos valores e da verdade. A apologia da aparência  remete à

ultrapassagem da dicotomia de valores , que toma a aparência como um valor

hierarquicamente inferior. No entanto, o filósofo vai, no final de sua obra, perceber a

necessidade de afirmar que só é possível se livrar do além, ainda implícito na idéia de

ultrapassagem,   pensando e agindo para além de bem e mal, de verdade e aparência ,

tornando sua filosofia uma perspectiva para além da moral .

. Vattimo (op. cit: 185) assinala que as consequências para o homem a partir da

revolução metafísica são que, por ter  perdido as determinações fundamentais, “o homem e

o ser entram... numa realidade “leve” menos dividida entre o verdadeiro e a ficção, a

informação e a  imagem “.Um trabalho mais recente do mesmo autor sobre o tema  do

“super-homem da massificação” dá sequência a esta idéia,  questionando a possibilidade da

permanência da idéia tradicional de Bildung2 no mundo globalizado. Este conceito implica

uma educação baseada em referências sólidas e estáveis, e encontra cada vez mais

dificuldades em sustentar-se no mundo contemporâneo, onde o valor de mercado passa a

constituir o principal eixo articulador  das práticas sociais, onde os laços sociais se

dissolvem, gerando anomia e violência . A cultura de massa contemporânea traduz

claramente a consciência do relativismo histórico, ao mesmo tempo em que pode promover

os  valores  mais diversos - numa mistura de referências   às tradições das culturas locais e à

mais  ampla globalização. Sendo, porém, impossível reverter  as condições de existência

determinadas pelo mercado global e a tecnologia, o que se coloca  em questão é a

necessidade de se pensar em novas  possibilidades de preservação de dimensões humanas

fundamentais, como a ética .

                                                          
2 O conceito de  Bildung no pensamento alemão refere-se a um processo de construção de si mesmo, cultivo e aprimoramento pessoal
através da participação em realizações intelectuais, artísticas e científicas que constituem, de acordo com Norbert Elias (1998), o pleno
sentido da palavra “cultura” (Kultur)
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Lembrando a profética descrição nietzscheana do homem moderno como alguém

que se moveria  através do jardim da história como numa loja de fantasias, livre para

escolher  qualquer uma para sua representação  teatral , Vattimo ( op. cit: 62), sugere que

a vida no mundo das máscaras teatrais não implica apenas  riscos e  perdas, mas pode também
constituir uma oportunidade de exercício da liberdade, à condição de sermos fortes (ou fracos) o
suficiente para  tolerarmos a incerteza e a responsabilidade do jogo.

O Uebermensch de Nietzsche em versão pós-moderna  seria então  aquele  capaz de

criar  valores novos e originais  na Babel  das mercadorias e mensagens da comunicação

global. A citação colocada em epígrafe deste capítulo assume então todo o seu sentido,

caracterizando o ideal do eu contemporâneo como possibilidade de assumir a

multiplicidade.

Em relação à questão da vida cotidiana nas sociedades atuais, algumas idéias

desenvolvidas por Michel Maffesoli (1996), inspiradas  na concepção nietzscheana  sobre a

existência  humana,  poderiam constituir uma referência para a caracterização das práticas

contemporâneas.  A partir do que foi exposto acima, Nietzsche introduz a idéia da tragédia,

que pode ser apreendida  através do paradoxo apolíneo/ dionisíaco. De acordo com

Maffesoli, a configuração social que se esboça no mundo contemporâneo pode ser

entendida como tendência a romper com o racionalismo da modernidade e deixar agir a

força da emoção e da natureza. O  desencantamento  do mundo,       próprio da

modernidade, havia localizado a experiência estética (sensível) em lugares ou tempos

separados da vida comum: museus, festas . Afirmando que a  compreensão do mundo

segundo a dicotomia razão-sensibilidade, instituída pela modernidade, já não daria conta

do conhecimento da  realidade social  contemporânea, Maffesoli (1996:96) enfatiza um

modo de conhecimento que inclua as aparências e as emoções, uma lógica do conhecimento

sensível .Este autor procura pensar as sociedades contemporâneas por meio do paradigma

estético e  descrevê-las em sua evidência, substituindo o julgamento de valor pelo de

existência , na tentativa de  apreender sua lógica interna :

    Cada sociedade, ou mais exatamente cada conjunto civilizacional, tem necessidade de se contar
uma história que lhe permite ser o que é. Assim ( ... ) foi através da história do progresso, do
longínquo, que a modernidade se narrou. Pode-se perguntar se o sensível que vivo num dado lugar,
com outros, não será a história da pós-modernidade.
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A noção de estética utilizada por Maffesoli refere-se a uma visão que integra a temática do

dionisíaco,  não se reduzindo aos sentidos em que é geralmente empregado o termo

(referentes à arte ou ao senso estético). Procurando dar conta da presença das sensações na

estrutura da vida social, ressalta o papel das formas superficiais de simpatia como

promotoras do laço social no novo paradigma. . O mundo oferecido como espetáculo leva a

que os fatos banalizados sejam experimentados em comum, o que ligaria de um modo

efêmero os indivíduos entre si. A dominante específica que permite compreender a época

atual refere-se a uma lógica não mais direcionada para o longínquo, mas centrada em algo

da ordem do presente e do concreto. Na falta de um projeto, surge uma outra maneira de

viver  a vida em sociedade. Na modernidade, a tônica era colocada na história, e os valores

eram polarizados em torno do par moral-política. Atualmente, polarizam-se em torno do

hedonismo e da estética. A prevalência do cotidiano em sua concretude e banalidade gera o

pluralismo, o relativismo, em oposição à unidade abstrata de uma visão de mundo voltada

para o racional.

A volta explosiva do sensualismo confere às sociedades pós-modernas  uma

condição em que a apropriação do mundo se faz pelo prazer e não pela produção: uma idéia

se exprime numa imagem e se esgota nela. A arte que se esgota no sensível é caracterizada

como trágica, em oposição à arte dramática que toma o sensível como representação

simbólica de algo   transcendente  ( seja da ordem do divino ou do terrestre). O hedonismo

constitui assim um aspecto que é acompanhado pelo trágico, pois implica o reconhecimento

do efêmero, do mundano, num paradoxo que talvez possa explicar a intensidade que

caracteriza as épocas em que se manifesta. A antinomia felicidade/ tragédia define uma

forma de cultura em que o sensualismo resulta numa objetivação do eu :

... Basta lembrar que contemporaneamente o investimento da paixão coletiva é feito no
mundo dos objetos, para atualizar o propósito. Em seguida às festas religiosas, à libertinagem, aos
jogos do circo, ao hedonismo popular, a participação comum da obsolescência dos objetos, das
delícias do consumo, sublinha que, na sua acepção mais ampla,o prazer dos sentidos funciona sobre
o mecanismo da abstração. Seja qual for o vetor que ela tome, a individualidade é impelida para a
alteridade, e por isso se constitui enquanto tal... ( op.  cit: 91)

A individualidade englobada no sensualismo implica um sujeito (subjectus) “agido” pelas

emoções , de modo que a experiência  necessita ser vista, narrada, teatralizada, para se
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legitimar. Torna-se  uma experiência do mundo que,  ao focalizar a vivência, põe em curto-

circuito as separações razão-sensibilidade decretadas pela modernidade. Assim o objetivo e

o subjetivo, o sentido e o pensado, são vividos de uma maneira concomitante, sem

hierarquia.  Daí surgem o presenteismo, a lógica que não procura superar as contradições,

mas as admite lado a lado, sendo a experiência uma sequência de instantaneidades que

encontram seu sentido no momento. O fato de cada um pertencer a vários grupos gera um

sistema de redes que permitem a ocorrência de relações múltiplas, efêmeras, emocionais,

elaboradas a posteriori, formando uma unicidade orgânica  (em contraponto à unidade

mecânica das relações da instituição fechada tradicional, racionalizada, a priori).

             Neste contexto, a perspectiva da vida não se volta para o futuro, mas para o

presente. Contrariamente às formas de experiência tradicionais, onde se encontra mais

valorizada a dimensão temporal, a sensibilidade contemporânea volta-se para o presente

concreto, e por conseqüência tende a privilegiar o espaço, aproximando-se neste ponto da

sensibilidade barroca, onde a ênfase nos detalhes  tende a atrair o olhar para uma  visão não

em extensão (desenvolvimento) mas em intensão (aprofundamento efêmero que pode

privilegiar o minúsculo ). A valorização da experiência sensível parece relacionar-se com a

tentativa de se viver de modo contraditório os elementos de duas categorias, num

ultrapassamento da oposição natureza-cultura.

             É a imagem vivida no cotidiano (seja da televisão, da publicidade, da moda, dos

objetos a consumir, da teatralidade da vida urbana ou do espetáculo político) que delimita o

ambiente característico  da experiência na pós-modernidade. Reconhecendo-se a função da

superfície dos fatos e das coisas, um enfoque sobre as produções culturais de massa pode

constituir um elemento importante para o conhecimento das sociedades contemporâneas,

onde as trocas se encontram permeadas por uma ideologia que destaca a importância da

imagem nas relações  sociais.
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  1.2   A festa do consumo

Cette sombre clarté qui tombe des étoiles...
Corneille  ( Le Cid, IV,3)

As idéias desenvolvidas  a seguir tomam por premissa  um enfoque das

práticas cotidianas ligadas ao consumo como máscaras, que, favorecendo a construção de

identidades fictícias , procuram dissimular a angústia inerente à existência humana, fazendo

predominar a ilusão da  felicidade  associada ao poder, à beleza e  à eterna juventude,

enquanto as desgraças e a morte  são negadas ou  conjuradas por meio de sua transformação

em espetáculo.

A expansão da cultura do consumo em proporções globalizadas começou a ser

percebida de forma mais evidente a partir do final dos anos 1960, quando adquiriu

características específicas, que poderiam ser resumidas, (cf. Castro, 1998), em alguns

pontos: a fundamentação em práticas sociais destinadas promover a compra de mercadorias

e a criação de desejos em relação ao que não se tem , com a equivalência “novo = bom”; a

coexistência de uma aceitação prazerosa e da antecipação do  “desmanchamento” (“ tudo

que é sólido desmancha no ar”), e a hegemonia da imagem  como construtora da realidade.

Nas descrições da cultura do consumo, dois fenômenos se destacam: a massificação

da moda e o florescimento do consumo de serviços. Estes se desenvolveram não somente

nas áreas  de atendimento pessoal ou no  que se refere aos planos comercial, educacional ,

de saúde, etc , como também em ampla escala no plano  do entretenimento . A importância

do espaço que passou a ser ocupado pelo entretenimento relaciona-se ao fato de que o

“tempo de vida” de um serviço cultural (um show, uma exposição, uma sessão de cinema,

um pacote turístico) é de uma ordem diferente do tempo dos bens físicos, como os

automóveis ou eletrodomésticos, ou mesmo produtos menos duráveis como roupas e

diversos objetos. O consumo dos espetáculos e distrações parece  assim constituir uma das

marcas diferenciais da vida contemporânea. Estando a acumulação dos objetos sujeita a

limites, a expansão  capitalista voltou  maciçamente seus investimentos para o oferecimento

dos serviços efêmeros, cuja possibilidade de renovação é ilimitada, base de sustentação

para uma  ilusão de completude.
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                    O primeiro aspecto a chamar atenção numa abordagem da sociedade de

consumo refere-se justamente à abundância, fonte de prazer sem fim. A vida  nos é

apresentada como uma festa permanente, da qual se exclui até o sofrimento natural inerente

à existência, pois a mágica dos  analgésicos, antidepressivos, viagras e cirurgias plásticas

nos garante proteção contra dor, tristeza , impotência, feiúra, velhice. Nos templos do

consumo, o excesso de estímulos dos alimentos, roupas , objetos  e diversões de todo tipo

estimulam, nas palavras do autor, “uma salivação feérica”. Como num ritual de “potlatch”,

a abundância sugere a evidência da sobra, negando magicamente a falta . De acordo com

Baudrillard  ([1970],1997:19)

Compra-se a parte pelo todo. E esse discurso metonímico repetitivo da matéria consumível, da
mercadoria, transforma-se, por uma grande metáfora coletiva, graças ao seu próprio excesso,na
imagem do Dom, da prodigalidade inesgotável e espetacular que caracteriza a festa 3

Paradoxalmente, a abundância remete também à perda. A sociedade de consumo

precisa destruir os objetos que produz, sendo o consumo  apenas um estágio intermediário

entre os dois extremos. Usar os objetos implica sua gradativa dissolução. A destruição

violenta torna  então mais intenso o valor criado : o que está “in” num momento poderá

estar “out” no momento seguinte. No jogo do consumo, é exigido dos participantes a

incrível habilidade de  “curtir” ao máximo as coisas ou mesmo as pessoas e ao mesmo

tempo não se apegar a elas em demasia.

A descartabilidade dos valores apresenta uma estreita relação com a exacerbação do

individualismo.Um grande número de estudos tem se  voltado para a questão da

volatilidade e efemeridade não apenas das modas, dos produtos, das técnicas de produção  e

dos processos de trabalho, mas também das ideologias e das práticas estabelecidas. Alvin

Toffler (1970)  foi um dos primeiros observadores a assinalar a enorme rapidez com que  as

situações passaram a fluir num dado intervalo de tempo, provocando  profundas mudanças

subjetivas. O advento do descartável significa  então mais do que a produção de

mercadorias do tipo “use e jogue fora”; a sobrevivência na selva contemporânea implicando

estratégias como a arte de obter ganhos imediatos e o planejamento a curto prazo , são

desprezados também valores de apego a coisas, lugares ou  pessoas , assim como modos

adquiridos de agir e de ser , substituídos por bloqueio sensorial ( defesa contra o excesso de
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estímulos),  especialização  restritiva,   simplificação na interpretação de si mesmo e dos

fatos : características que vieram confirmar de maneira contundente as observações já

realizadas nas capitais européias  do início do século XX por Georg  Simmel ( [1903],

1989),   relativas às modificações que  denunciavam o surgimento da subjetividade

individualista blasée, reservada e  impessoal das grandes cidades modernas,  com suas

características de intelectualização e calculismo, em detrimento da dimensão da

sensibilidade. Referindo-se mais específicamente à descartabilidade no  campo do trabalho,

Richard Sennett  (1999) aprofunda a reflexão sobre as consequências das novas políticas de

flexibilização instituídas nas empresas a partir dos anos 80 sob o nome de reengenharia ;

mostra, em particular, o quanto os projetos de curto prazo e seus correlatos (a instabilidade

da permanência nos empregos, a rotatividade dos cargos, a competição, as novas formas de

controle, etc) vêm trazendo para as pessoas dificuldades na construção de narrativas

coerentes para suas vidas. Referindo-se a um processo de “corrosão do caráter”, Sennett

aponta para a incompatibilidade entre os valores tradicionais de lealdade e  compromisso e

as novas exigências das condições de flexibilidade impostas pelo capitalismo

contemporâneo. O que ocorre no campo do trabalho reflete as condições do campo social

como um todo. “O que você vai ser nas próximas 24 horas?” pergunta uma imagem

publicitária que, promovendo uma marca suiça de relógios, confirma que a mensagem

geral é: “seja capaz de se reinventar a toda hora” . A este respeito, vale lembrar a

observação de Bauman (1998:9): “na contemporaneidade a liberdade individual reina

soberana,  sendo  o valor pelo qual todos os outros valores vieram a ser avaliados.”

Desta forma, tendo que configurar mutações freqüentes e às vezes radicais, o sujeito

se constrói pela imagem. Na ausência dos sólidos ideais da tradição, necessários à

construção de projetos de longo prazo e de identidades estáveis, é estimulado a pautar sua

vida por  uma ética da estética , privilegiando acima de qualquer outro valor, a dimensão do

“hedonismo do cotidiano irreprimível e poderoso que sustenta toda vida em sociedade”,

de acordo com Maffesoli (1996: 11). Tomando de empréstimo a conhecida expressão de

Milan Kundera (1985), o indivíduo contemporâneo parece ter a oportunidade de

experimentar permanentemente a insustentável leveza do ser, sendo estimulado a

                                                                                                                                                                                
3 “Vous achetez la partie pour le tout, Et ce discours metonymique, répétitif, de la matière consommable, de la marchandise, redevient,
par une grande métaphore collective, grâce à son excès même, l’image du Don, de la prodigalité inépuisable et spectaculaire qui est celle
de la fête.”

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 9916771/CA



28

apresentar–se sempre desinvolto, aberto e criativo, voltando-se para o presente e o prazer

conforme o estilo veiculado pela publicidade, que, impondo modelos através das imagens,

afirma encorajar a expressão pessoal e  as novas experiências4.

           O individualismo atual apresenta significativas diferenças em relação ao

individualismo tradicional da modernidade, que valorizava o cultivo dos sentimentos, dos

ideais e da ética. Impregnada pelos valores burgueses, esta ideologia gerava uma tensão

entre o desejo e a necessidade de adiamento da satisfação, descrita como mal-estar por

Freud (1929).A prática do consumismo gira em torno de um eixo fundamentalmente

hedonista e narcisista, num jogo personalizado que substitui sentimentos por sensações na

busca do prazer imediato e da constante renovação.

Abordando a importância das imagens em sua relação com o individualismo e o

narcisismo, Baudrillard (op. cit) acentua o quanto nas sociedades contemporâneas estão

indissoluvelmente  emaranhadas duas ordens : a da produção e a do consumo, que é uma

ordem de manipulação de signos. A publicidade é  assim construída para  adaptar as

mercadorias oferecidas aos fins individuais, despertando, através de temas fundamentais

como riqueza, sexualidade e  poder, desejos que podem ou não ter relação com um produto

a ser vendido.  Segundo Muniz Sodré (1994:61), “desejo, imagem televisiva, imagem

publicitária reencontram-se na afinidade de remeterem sempre a um objeto fadado a não

poder jamais satisfazer o sujeito...”

Numa visão inspirada em conceitos formulados por Pierre Bourdieu (1980, 1992),

esta questão poderia ser entendida como uma utilização, pela  publicidade, da lógica da

prática  que rege as ações do cotidiano, validando por exemplo a possibilidade de

convivência, num só objeto, de vários significados cuja apreensão é compartilhada pelos

participantes de um mesmo campo cultural5. Assim podem ser  criados os mitos e

alimentadas as crenças sobre as possibilidades de acesso à singularidade, à liberdade ou ao

poder,   identificados com a aquisição de certos objetos  ou serviços . Estas aspirações, nos

termos de Bourdieu , tornam- se a illusio  geradora de um investimento que  motiva a

participação num jogo sem fim, em que  os prêmios estão sempre para serem alcançados,

                                                          
4 Inspirando-se na  mesma referência a Kundera, Gregory Bruce Smith (1996:  10) sinaliza que a novidade e a criação são hoje
frequentemente substituidas pela colagem, pelo pastiche. Somos  assim cercados de trivialidade, e nosso mundo é um “ não mundo” (
unworld), o que tem por conseqüência a indiferença e a evitação, enquanto a fé na capacidade humana de recriar o mundo se perde, sem
poder encontrar substituição em outras crenças.
5 “olha aqui o seu feliz Natal”, diz por exemplo uma publicidade de diferentes modelos dos automóveis Suzuki, do mais simples ao mais
sofisticado, accessíveis a uma ampla faixa de consumidores.
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pois vão sendo sucessivamente identificados com novos produtos. A oferta virtualmente

ilimitada de opções de singularidade induz, no entanto, apenas um novo tipo de

conformismo, onde só existe uma busca a ser sempre renovada.

Uma criativa série de filmes publicitários recentemente veiculada na televisão

brasileira sinaliza explicitamente  a importância da associação de um produto com uma

marca definida: a mensagem sugere que é absurdo pedir, no momento da compra de um

produto,   “qualquer coisa”, ou “tudo igual”. No jogo do consumo, as imagens se tornaram

mercadorias importantes em si mesmas, tanto no que se refere ao reconhecimento de uma

marca, quanto, principalmente, das qualidades que lhe são associadas: beleza, prestígio,

confiabilidade, inovação, etc. Passaram a estabelecer uma identidade no mercado no que se

refere às pessoas: adquire-se uma imagem pela compra de um sistema de signos – roupas

de griffe, um modelo de carro, etc -  e esta imagem passa a ser parte da busca de identidade

individual, auto-realização e significado na vida :

“ Vive la liberté, vive la fraternité, mas chega de égalité .... Peugeot, a evolução francesa.”
“Venha fazer um test drive: quem sabe, o novo Audi A 4 aprova você”...

Ou como sugeriu mais radicalmente um anúncio americano de “personal styler” (in:

Harvey, 1997) : “fake it till you make it”  6

A promoção da ilusão narcísica da exclusividade por meio da ênfase na

personalização é , nesta perspectiva, um aspecto tão  importante a ser vendido  ao

consumidor quanto o  produto, seja este um objeto ou um serviço:

Eu gravo, eu assisto, eu ouço, eu danço, eu penduro na parede, eu decoro minha casa, eu levo para
 viajar, eu ligo, eu faço a festa, e dou o Show. Eu e a Philips”...

 Um curso de inglês como você: inteligente, dinâmico e FUN!7

                                                          
6 “Falsifique sua aparência   para conseguir chegar onde você quer”
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A  valorização da posse de símbolos de riqueza ou poder sempre fez  parte da vida ,

não sendo portanto exclusividade da sociedade contemporânea. No entanto, as práticas

atuais referentes ao consumo contrariam os princípios tradicionais da posse de símbolos de

diferenciação e afirmação de classe.

Desde a Antiguidade as mercadorias eram promovidas, e selos, sinetes e outros

símbolos, precursores das modernas marcas, já eram utilizados para garantir a   excelência

dos produtos8. No entanto, de acordo com Baudrillard, embora em todos os tempos tenha-

se comprado, possuído, usufruído, gastado, não se consumiu, no sentido em que o termo é

atualmente empregado.As festas “primitivas”, a prodigalidade dos senhores feudais e dos

cortesãos, o luxo dos burgueses do século XIX não pertencem à categoria do consumo tal

como o observamos na época atual.

Nas sociedades tradicionais os objetos utilizados passavam de uma geração para

outra sem que se desse muita  importância à aquisição de novas coisas, a não ser pela

necessidade. Hanna Arendt (1972) e Walter Benjamin (1984) nos lembram como os objetos

adquiriam com o tempo um valor que os singularizava e os tornava preciosos. Um

interessante estudo de Roche (1997) sobre o nascimento do consumo entre os séculos XVII

e XIX retrata as progressivas mudanças na sensibilidade e nos modos de vida na era

moderna. A sociedade de consumo teve suas premissas em mudanças da vida material

relacionadas com o desenvolvimento tecnológico e seus efeitos em todos os níveis, do

conforto das moradias aos hábitos de higiene (ligados à canalização da água), da

preocupação com o vestuário segundo a moda ao refinamento dos hábitos alimentares9 ,

tudo isso em estreita relação com a produção e o comércio de um número crescente de

objetos, com os quais as pessoas passaram a ter outro tipo de relação.

Nem o volume dos bens, nem a satisfação das necessidades são, no entanto,

suficientes para definir o conceito contemporâneo de consumo, constituindo “somente sua

condição   prévia” ( 1997: 206).O aspecto que diferencia o consumo  em nossa época

refere-se à reprodução das imagens como mercadorias em série, levantando considerações

em relação à proliferação  do uso dos objetos  simulacros, réplicas  em que  a diferença

                                                                                                                                                                                
7 Publicidade em out-doors exibidos no Rio de Janeiro
8 J.B. Pinho (1996) descreve a trajetória das marcas através da história, reforçando sua função de identificação e diferenciação no
mercado. Notamos a este respeito que o  curioso “museu da falsificação” ( Musée de la Contrefaçon) mantido pela Camara de Comercio
francesa, exibe um antiquíssimo simulacro, uma ânfora falsificada datada do período de ocupação romana na Gália.
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entre o original e a cópia se torna quase imperceptível para a sensibilidade anestesiada do

consumidor. O  papel destes signos falsificados é relevante tanto na realidade recriada pelas

imagens de televisão ou pelas reproduções de prédios históricos , objetos antigos , obras de

arte ou artigos de moda , como ainda na  própria construção das identidades ( individual,

corporativa, política, etc),  tornando ambíguos os limites entre o verdadeiro e o falso. Um

indivíduo,  um objeto ou uma idéia  são julgados nem tanto pelo que são mas pelo que

parecem ser.

Referindo-se ao uso dos simulacros como um procedimento de ordem mágica,

comparado ao episódio ocorrido em uma tribo que, ao ver chegar um avião no campo de

pouso  dos colonizadores, construiu um semelhante para  esperar seu próprio avião,

Baudrillard (1997:27) acentua  a crença no poder milagroso dos signos, subjacente ao

consumo:

O crente do consumo dispõe uma série de objetos simulacros, de signos característicos da
felicidade e em seguida espera ( desesperadamente, diria um moralista) que a felicidade aterrisse
milagrosamente10

A hiper-realização no ambiente da sociedade de consumo significa basicamente que

entre os indivíduos e o mundo existem os meios  tecnológicos de comunicação, ou seja, de

simulação ( Eco, 1984); estes não informam sobre o mundo, mas o recriam e o transformam

em espetáculo. Da mesma forma como são olhadas as ficções dos filmes ou dos anúncios

publicitários, são assistidas as imagens de competições esportivas, guerras, catástrofes ou

mortes de  personalidades, que fascinam porque são o real intensificado em todas as suas

propriedades11. O fenômeno da confusão estabelecida na sociedade de consumo entre

imagem e realidade, entretenimento e vida, de acordo com Neal Gabler (1999), tem se

intensificado através de uma transformação da própria vida em veículo de entretenimento.

Este autor americano chama atenção em particular para a importância conferida na mídia

contemporânea à promoção de “celebridades” (mesmo que protagonistas da “vida-filme”

                                                                                                                                                                                
9Daniel  Roche(op. cit) acentua a relevância da história da alimentação como abordagem de um campo em que as necessidades, as formas
simbólicas e as oposições de classes se cruzam de modo particularmente significativo para a compreensão do desenvolvimento do
processo civilizador na modernidade.
10 “ Le miraculé de la consommation   met en place tout un dispositif d’ objets simulacres,de signes caractéristiques du bonheur et attend
ensuite ( désesperément, dirait un moraliste) que le bonheur se pose”.
11 Sem dúvida, o mais espetacular exemplo de transformação sensacionalista da morte em espetáculo globalizado foi a transmissão ao
vivo da tragédia do World Trade Center
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por apenas 15 minutos, como diria Andy Warhol), não interessando o talento, mas apenas a

fama.12

A prática dos signos é porém ambivalente, pois ao mesmo tempo em que faz surgir

algo a ser captado ( a força, a felicidade), nega o essencial: o consumo de imagens “conjura

o real nos seus próprios signos” . Deste modo, cada um pode consumir seus próprios

fantasmas, já que os meios de  comunicação de massa  oferecem, não a realidade, mas sua

“vertigem” .

A este respeito, aponta-se como o fenômeno de uma cultura e de uma política de

memória tornou-se marcante, com o uso de uma historia recriada ou tratada como souvenir,

em vez de constituir o suporte de uma identidade e de uma temporalidade que

apresentariam ao presente o seu conflito, nas palavras de Beatriz Sarlo (2000:18). Este

fenômeno, de acordo com Andreas Huyssen (2000), coincidiu com transformações políticas

importantes, tais como o fim do muro de Berlim, das ditaduras latino-americanas e do

apartheid, e  sua expansão global foi  favorecida pelas novas tecnologias.

Novos sentidos da  memória histórica aparecem  neste processo, relacionados com

espaços urbanos e espaços virtuais. É destacada a importância da dimensão temporal. em

associação com a espacial, mais frequentemente colocada em relevo pelos teóricos do pós-

modernismo. Huyssen (op.cit) chama ainda atenção para um fato curioso: ao contrário do

modernismo, que sempre se voltou para o futuro, nota-se a partir dos anos 80 um

deslocamento na experiência do tempo para uma dimensão de passado-presente, mesmo em

produções de conteúdo aparentemente futurista13 .

O mundo hoje se compõe, ao lado dos paradigmas ocidentais de modernização, de

inúmeras variedades culturais, em níveis de modernidade diferentes, o que implica

temporalidades diferentes. Depois dos acontecimentos do dia 11 de setembro de 2001, que

traduziram o  choque trágico entre estes diferentes paradigmas,  é ainda prematuro imaginar

que rumos tomarão as recodificações do passado , tanto pelas culturas já imersas na pós-

modernidade como pelas que ainda estão em transformação, que possam dar conta de novas

histórias. Até agora, de acordo com Huyssen, os discursos de memória que mais se

                                                          
12 Abordando o tema da “sobrevida” dos famosos por 15 minutos, uma reportagem do Jornal do Brasil de 24/03/2002 (Revista de
Domingo) chama atenção para o crescimento do número de revistas especializadas em “celebridades”, notando que não há “famosos
talentosos” em quantidade suficiente para preencher  tanto espaço,  o que facilita uma verdadeira indústria de  celebridades descartáveis,
surgidas em concursos de todo tipo ( modelos, programas de TV , etc).
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destacaram foram  o do holocausto, usado como metáfora da falência do projeto iluminista,

e os fenômenos que visam a “recordação total”, como  a restauração de velhos espaços

urbanos, a nova arquitetura de museus, a moda e os utensílios retrô que reproduzem

modelos antigos; é relevante assinalar ainda  a comercialização da nostalgia , em biografias,

romances e filmes históricos que misturam realidade e ficção ( cujo paradigma poderia ser

o Titanic de James Cameron  [1997] ), na arquitetura, na moda do documentário e

finalmente no fenômeno contemporâneo do hábito de registrar o cotidiano familiar em

vídeo,  verdadeira  auto-musealização .

Esta  idéia de musealização apresenta um aspecto ligado a uma  recuperação, não

reconhecendo porém que no processo de “busca do tempo perdido” a própria memória se

perde no turbilhão das imagens, eventos e espetáculos ; infiltrada na vida contemporânea  a

musealização seria,  no entanto, um viés interessante para se compreender questões da

sensibilidade temporal pós-moderna. Como a modernização implica tecnologias que geram

produtos cada vez mais perecíveis, a decorrente  contração do tempo se acompanha de

atrofia das tradições e  entropia das experiências de vida estáveis e duradouras. A tensão

entre o “excesso de presente“ e a perda do sentimento tradicional de estabilidade,

(fundamentado na continuidade da experiência temporal)  procura compensação,

resgatando formas tradicionais de identidade cultural recicladas pela  digitalização e pela

comercialização.

Estes fenômenos se dão todos no contexto de uma sociedade em que predominam

formas de “experiência individual” à qual se opõe uma outra forma de experiência coletiva

“profunda” e compartilhada que, de acordo com  Walter Benjamin, ([1913], 2002) fecunda

as narrativas tradicionais. Muitas das memórias comercializadas através da mídia são

apenas “memórias imaginadas” e não vividas. Ocorre uma relação dialética da memória

com o tempo vivido e com o esquecimento, precipitada pela dinâmica da temporalidade

específica da mídia, que apresenta  histórias feitas de fragmentos, contrastes. À

instabilidade do tempo e à fragmentação do espaço vivido, respondemos com um esforço

de rememorações públicas e privadas14.

                                                                                                                                                                                
13 A série Star wars de George Lucas aparece como um ilustrativo exemplo desta tendência: não somente realiza citações  constantes do
passado num futuro imaginário, mas começa com o “episódio IV” e enfoca posteriormente, em filmes intitulados “Episódio I” e”
Episódio II”  os primórdios da saga, a serem  completados por um ainda inédito “Episódio III”.
14 Pode-se lembrar aqui  também as observações de Benjamin no texto A imagem de Proust (1996, I : 36). A obra de Proust é apresentada
como o resultado da contradição entre o esquecimento da memória e o desejo de salvar  o passado do esquecimento, numa tentativa de
reproduzir artificialmente , de modo individual, a grande experiência que fundava as narrativas coletivas tradicionais.
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Discute-se hoje a questão de uma vivência simultânea de expansão e contração do

espaço e do tempo, que caracteriza nosso presente, provocando um deslocamento nas

estruturas do sentimento, da experiência e da percepção, As modificações das categorias de

espaço e tempo, como fundamentos da percepção e da experiência, parecem relacionar-se

na contemporaneidade com a nostalgia de um passado imaginário, seguro e feliz, uma

forma cultural típica da pós-modernidade já conhecida como cibercultura, configurada em

transformações virtuais do imaginário temporal a  partir de recursos da tecnologia. Frente a

um futuro arriscado,  tenta-se assegurar o passado, por meio de práticas que  contestam os

mitos do cibercapitalismo e da globalização com sua negação de tempo e  espaço/  lugar.

. A cultura contemporânea poderia ser vista então como a expressão de um sonho,

procurando garantir a continuidade do tempo e a extensão do espaço vivido. Quanto mais

rapidamente somos empurrados para um futuro incerto, mais nos voltamos para a memória

em busca de conforto. A distância entre a realidade e  sua representação pela linguagem

(seja ela qual for, verbal ou  representação de imagem) abre espaço para uma enorme gama

de produções na cultura contemporânea, onde se podem detectar questões cruciais no limiar

entre a representação dramática e a comercialização, sendo necessário avaliar a qualidade

em cada caso específico.

Quanto aos efeitos que poderão ter as tecnologias digitais sobre as subjetividades, é

importante lembrar que a percepção humana já experimentou grandes transformações no

decorrer da modernidade, da diligência ao trem e ao automóvel, do navio a vapor  ao avião

a jato, do telégrafo ao telefone e ao rádio. Televisão e computador (principalmente em

relação ao uso da Internet) são novas etapas.

Como uma das mais significativas formas atuais da cultura de consumo, a televisão,

provocando efeitos no conjunto da sociedade contemporânea, determina hoje em larga

escala a “realidade” do mundo financeiro, político, artístico, cultural. A televisão surge

como um instrumento talhado sob medida para  tamponar as falhas em campos de

atividades que se tornaram fragilizadas pelas recentes mudanças sociais, perpassadas ou até

substituídas pelo fenômeno televisivo : diálogo interpessoal, opinião pública, erotismo na

privacidade, divertimentos populares, instrução pública, religião, magia, etc. Neste sentido

a TV aparece como o sintoma mais evidente (por ser o mais difundido) da revolução

técnica que  origina a cibercultura.

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 9916771/CA



35

De acordo com Sodré (1994: 32),

Embora membro de uma massa anônima, dispersa, heterogênea, fechado em si mesmo ou no grupo
familiar dentro dos compartimentos em que se divide o espaço incomunicável do prédio urbano, o
indivíduo mantem uma relação privada com o mundo através da telepresença..

 Pensando sobre  as formas e os efeitos da televisão, Jean-Jacques Wunenberger

(2000} propõe uma abordagem do ponto de vista de uma antropologia filosófica, lançando

um olhar bastante pessimista sobre as transformações do homem impostas por este meio de

comunicação. Este autor, escolhendo uma forma de argumentação polêmica para fazer face

à “banalização crítica  que muitas vezes reforça o sistema estabelecido”, afirma que a ilusão

da TV, embora certamente atenue o mal estar da civilização atual (satisfazendo os desejos

dos homens de saber, divertimento, participação), representa uma ilusão perigosa,  causa  e

sintoma de certas formas nefastas assumidas pela cultura contemporânea .Em sua

perspectiva, a TV, que se  beneficia de uma veneração com características religiosas,

desmobiliza, através da imagem, a vigilância crítica e incita à preguiça intelectual . Como

uma droga, pode assim danificar o pensamento, a imaginação, as sensações. Este aspecto se

intensifica quando pensamos que com a prática do zapping a imagem tende a perder todo o

seu significado e intensidade ( Sarlo, 2000).

É freqüentemente destacado nas críticas à televisão como seu o impacto está

modificando em profundidade   não apenas os costumes, mas talvez o conjunto dos

processos de percepção,  pensamento e imaginação humanos15. Catástrofes, morte e sexo ao

vivo constituem a rotina da  TV e  são consumidos todo dia por todo mundo, a pretexto de

revelação da verdade.Sua influência sobre a vida pessoal e coletiva, sobre a vida psíquica e

a cultura, coloca em questão as próprias condições da corporeidade, da afetividade e do

conhecimento, assim como os efeitos sobre as idéias de verdade,  liberdade,  relação com o

outro,  felicidade. Embora atualmente a mediação das imagens já disponha de novas

tecnologias como a internet e o vídeo, a TV ainda constitui o grande veículo ao mesmo

tempo banalizado e sacralizado. Antes limitada à intimidade da sala das casas, hoje a TV,

em todos os formatos possíveis, invadiu também a maioria dos espaços da vida pública,

sendo encontrada em bares, lojas, estações,  hospitais, escolas, e até em aviões e trens. A

                                                          
15 A este respeito,uma observação de Muniz Sodré (1994:12) é esclarecedora: “ A imaginação tem como equivalentes o ato de ver e o
fato de ser visto. O fenômeno da fascinação consiste precisamente em (...) se ver sendo visto. Mas é preciso, para evitar o poder
excessivo da visão, que os “parceiros do olhar”, sujeito e objeto, tenham a mesma densidade, o mesmo peso na relação de afrontamento
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proliferação dos receptores se dá em paralelo com um fantástico desenvolvimento na

produção  de imagens, configurando mega-investimentos financeiros de canais e  empresas

de espetáculos áudio- visuais, visando a geração de bens de ordem não material, além dos

lucros materiais .

Desde os primórdios da sua divulgação, iniciada nos anos 50, a televisão foi

progressivamente conquistando um lugar cada vez mais destacado, tendo se tornado um

regulador da vida familiar, profissional e social. Wunenburger (op. cit) a qualifica como um

fato antropológico total, que determina condições de vida, gerando mutações profundas nas

relações do homem com a imagem, com repercussões no conhecimento e nas  percepções

referentes ao real, à verdade, à liberdade, ao poder, ao outro. Questionando as formas que

poderiam caracterizar o poder exercido através de uma tela, os críticos da televisão

costumam indagar sobre as possibilidades de vivermos com os outros no caso de

preferirmos seus duplos virtuais, ou ainda sobre a sobrevivência da capacidade de

imaginação daqueles que são sempre solicitados por eventos visuais dos quais não

participam como autores, enclausurados numa esfera artificial de imagem e sons.

Lembramos aqui a atualidade do texto de 1936 de Walter Benjamin:

Encontramos hoje, nas massas, duas tendências de igual força: elas exigem  por um lado que as
coisas se tornem espacial e humanamente mais próximas, e tendem, por outro lado, a acolher as
reproduções, a depreciar o caráter daquilo que só é dado uma vez. A cada dia que passa, mais se
impõe a necessidade de apoderar-se do objeto do modo mais próximo possível em sua imagem,
porém, ainda mais em sua cópia, em sua reprodução  (1996: 170  )

O progresso técnico que gerou a TV nem sempre parece se  acompanhar de um

aumento da racionalidade do comportamento do telespectador. Pelo contrário, a TV parece

introduzir, na sociedade tecnológica,  aspectos regressivos e imposições psíquicas

imprevistas. Assistir à TV constitui uma experiência de fascinação que tem, segundo

Wunenburger, as características de um ritual religioso de passagem do mundo cotidiano

para um espaço-tempo de ruptura, com atitudes caracterizadas por silêncio, concentração,

hierarquia de lugares.  Mas  enquanto a função da imagem religiosa é promover o contato

com um deus ausente, a imagem de TV é uma auto manifestação em si mesma, revestindo-

se assim de atributos divinos. Não é signo, mas magia da presença pura, sem mediação. A

                                                                                                                                                                                
que implicam   o ver e o ser visto. Quando há desequilíbrio de poder na relação, o olhar de um pode objetivar, congelando, o movimento
livre do outro (...) “
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analogia religiosa não se refere aos ritos ativos (orações da missa, procissão), mas a

processos mágicos de possessão.

Sendo de tipo mágico, a experiência do telespectador desenvolve-se no contexto de

um imaginário com  valências simbólico-religiosas, com dois efeitos opostos: credulidade e

onipotência. Constata-se o enfraquecimento da  reflexão consciente, da crítica, e ao mesmo

tempo a dilatação do Eu, imóvel mas arrancado dos limites do seu corpo e da sua história,

transportado para outros mundos, outras vidas. Instituindo um novo ambiente homem-

máquina, a TV só estimularia o cérebro em detrimento da totalidade orgânica. O corpo,

aprisionado na poltrona, torna-se excluído da percepção e da imaginação. Os conteúdos,

desvinculados de seu contexto original, tornam-se produtos, abolindo diferenciações e

hierarquizações, numa representação de superfície das coisas, sem enraizamento num

mundo humano que lhes confira um valor. A experiência do ver ficaria privada da

vitalidade, da mobilidade, do tato, ou seja, da incorporação. A evolução tecnológica

provoca uma desvitalização da vida16. Uma boa  parte dos efeitos de emoção e pensamento

produzidos pela TV são apenas da ordem do simulacro, constituindo a telerrealidade. As

imagens do duplo humano realizado na televisão e do mundo “quase presente” (Sodré,

1994:32) tornam-se anônimas, pois embora tenham um referente, podem, com a difusão,

ser reproduzidas, fundidas com outras ou substituídas por imagens análogas, sem limites.

Podemos nos perguntar se a captação passiva de imagens permitiria sonhar-se da

mesma maneira  que na  rêverie do repouso, conceito que, de acordo com Bachelard

([1948], 1980), não implica   um corpo inativo, mas um corpo que simpatiza com as coisas

em vez de opor-se a elas,permitindo que a imaginação encontre na vida orgânica a energia

para criar imagens.No telespectador muitas vezes o processo parece ser  diferente: os

recursos do corpo próprio ficam inibidos, o físico se dissocia do psíquico, a imobilidade

vira letargia. Diz  Wunenburger  (2000 :32) :O fluxo das imagens apenas escorrega na

superfície do ser, não se interiorizam para em seguida viverem internamente, dotadas do

eco dos sons da vida

Refletindo sobre o conteúdo dos programas (shows, competições esportivas, jogos)

Wunenburger opõe os termos latinos populus e vulgus, cujo referente é o povo, mas tratado

                                                          
16 A idolatria  contemporânea do esporte poderia ser um fenômeno de compensação desta imobilidade
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de modos diferentes. Enquanto a cultura popular refere-se à inventividade oral, às tradições

antigas, a uma visão de mundo subversiva, mas profundamente humana, a cultura da

vulgaridade apela para as tendências mais baixas, os prazeres duvidosos, os estereótipos

batidos. Seria necessário uma televisão que reinventasse a cultura do espetáculo, rompendo

com  programas que mais se assemelham aos jogos oferecidos à turba romana na

modalidade “ pão e circo”,  panem et circenses.

Como em outras práticas de consumo, o objetivo da maioria dos programas

televisivos é exorcizar magicamente as frustrações da vida cotidiana, por meio da

promoção de um duplo ( a imagem de si mesmo ou do mundo) que arrasta o  sujeito para o

jogo ilusório das aparências . As propriedades específicas da televisão neste jogo17 da

imagem com o real lhe conferem um significado limite neste sentido, o que a torna

particularmente relevante como exemplo. O telespectador-consumidor é privado da

espontaneidade viva inerente à  essência do espetáculo, que  permite que se compartilhe um

prazer, uma emoção coletiva . Em lugar disto, assiste-se à festa por procuração, em trompe-

l´oeil, em simulacro. A vida que a TV mostra a  distância é a dos outros, ficando a festa

reduzida a um produto de consumo padronizado. A ilusão de participação  é criada através

de miragens .

O fenômeno recente dos reality shows veio acrescentar uma nova possibilidade: a

do telespectador entrar literalmente na tela. Comentando o  estrondoso sucesso do

programa Big Brother no Brasil, Arnaldo Jabor18 resume esta nova  forma de relação do

telespectador com a imagem :

 Você quer mesmo é invadir a TV como os assaltantes invadem sua casa. Você quer ver o
que acontece no mundo dos que amam, dos que consomem, dos que existem. Você quer “ver”,    não
sabe bem o que ainda, mas quer ver o que te escondem, o que te é negado.Você quer estar onde tem
tudo: iogurte,carro do ano, cerveja com mulher boa, luxo no shopping virtual da tela, você quer
morar lá como uma “rosa púrpura do Cairo” . Mas aí você bate na tela de vidro e não entra, e viu que
seu sonho era impossível. Foi aí que as televisões do mundo perceberam sua vontade desesperada de
existir e disseram: “ você pode entrar se for selecionado e sair daqui com corpo e alma, com
identidade, você pode  nascer para a vida !

                                                          
17 Um jogo que Muniz Sodré ( 1994:17)caracteriza como “mortal”
18 “ Os shows de realidade matam nossa fome de verdade” Jornal “O Globo” , 9/4/2002
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Desfazendo esta ilusão com menos ironia, Baudrillard19 (2001) constata que o Loft

story, versão  francesa do  Big Brother20

nada reflete além de um total achatamento (platitude) , onde os participantes se anulam para
serem vistos e olhados como nulos: ultima proteção contra a necessidade de existir e a obrigação de
ser ´eu´.

Baudrillard relaciona o sucesso dos reality shows com a confusão que já se

estabeleceu entre ilusão e realidade no mundo contemporâneo, sendo o universo televisivo

“apenas um detalhe holográfico da realidade global”. Comparando o microcosmo artificial

destes programas com a Disneylandia (considerada como recriação ilusória do mundo real),

afirma que  a ilusão do mundo real e o próprio mundo exterior são exatamente à imagem

um do outro.

Alguns depoimentos  colhidos numa reportagem21 sobre os motivos que levaram

500 000 pessoas comuns a se tornarem candidatas a doze vagas para participação no versão

brasileira do Big Brother22, representam uma perfeita ilustração destas miragens, na

esperança de passar para o outro lado do espelho:

Por que mereço participar do reality show?

“ Porque a rotina está acabando com meu casamento e preciso fazer alguma coisa. Além do mais
preciso de grana e adoraria  que o Brasil todo me conhecesse!” (mulher)

“ Porque eu mereço ser feliz e famoso! Porque eu quero fazer parte do show da vida e porque é
fantástico, brother!” (homem)

“Estou em fase de redirecionar minha vida, quebrar tabus, romper barreiras. Sinto que chegou o
momento de externar meu verdadeiro eu. É uma rara oportunidade de dar início a uma nova vida...”
(homem)

“...Porque desejo, lógico, a grana, mas também quero me projetar para o mundo onde terei chance de
ficar conhecida e de ser contratada, pois sou talentosa em tudo que faço.” (mulher)

                                                          
19 “Étoiles  de poussière” in:  Liberation , 01/05/2001
20 Programa de origem holandesa que pretende ser uma recriação da vida cotidiana  em laboratório, onde pessoas comuns encontram-se
numa situação de reclusão voluntária, expondo sua intimuidade aos telespectadores .
21 Jornal do Brasil, 20 de janeiro de 2002
22 Out-doors  divulgando o“Big Brother Brasil no Rio de Janeiro, dezembro  de 2001, apresentavam fotos de pessoas que diziam :
“Eu quero poder comprar tudo que eu quiser”, ou “ Eu quero que o Brasil inteiro me conheça”
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1.3 “Aquilo que mais vemos... é o que  mais nos falta.”

“Vous n´êtes que lumière, adorable
moitié“

                              Paul Valéry  ( Narcisse )

Observando que o discurso imaginário contemporâneo (presente nos out-doors, nas

revistas, na televisão ou no cinema) não cessa de falar sobre a felicidade, Michel de Certeau

(1995:43) acentua a relação da imagem com a passividade, perguntando se, na realidade,

não estaríamos procurando, na contemplação  de uma abundância de signos,   tamponar um

imenso vazio. Refletindo sobre a linguagem do imaginário que circula pelas cidades,

Certeau aponta para o fato de que, exatamente no momento em que os empreendimentos se

racionalizam, em que a ciência se formaliza e a sociedade passa para um novo estágio de

organização técnica, assiste-se a uma impressionante proliferação de mitologias.

O desenvolvimento, que acarretou o descrédito das ideologias, não eliminou as

necessidades às quais elas correspondiam. Apenas parece ter transformado as crenças em

legendas “ainda mais carregadas de sentido, embora não se saiba mais qual ”, através das

quais a sociedade denuncia que a felicidade não se identifica com o desenvolvimento.  O

discurso imaginário da cidade não cessa, no entanto, de falar numa felicidade a ser vista,

pois,  na impossibilidade de se  pensar numa mudança do possível, o indivíduo abre mão do

papel de ator e procura consolo tornando-se espectador. Nos out-doors, nas revistas, ou

simplesmente sentado na poltrona diante da TV, voyeur  ou contemplativo , ele assiste , em

vez de fazer. O imaginário está no ver.

 Quando o ato que estabelece a existência é anulado, só resta a imagem da realidade.

Argumentando que a “atualidade” é apenas um resto visual da ação em que se assiste às

ações dos outros, Certeau considera que as aventuras imaginárias oferecidas nos

espetáculos funcionam como álibis para a inação.

Os objetos que povoam o imaginário fixam assim a topografia daquilo que não se faz
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mais. O que mais vemos é o que mais nos falta (op. cit: 43).

Podem ser tomados como exemplo os temas da sexualidade-ficção que assola a

publicidade, as revistas sentimentais, o cinema etc. Estes temas falam de uma comunicação

que supera os obstáculos e conflitos, que necessariamente encontramos na vida diária. É um

mundo de mentira que substitui as antigas esperanças de alcançar os paraísos das crenças

religiosas  ou as  utópicas promessas de sociedades igualitárias impossíveis.

Os mitos não desapareceram com o advento da racionalização. Eles reinam, ao contrário,

nas ruas das cidades, exibindo ao mesmo tempo as imagens   dos sonhos e a repressão da

sociedade. São estes sonhos que, associados aos objetos, povoam a publicidade. Nas

palavras de Certeau (1995:  ), eles “expõem uma utopia que metamorfoseia o comércio em

uma literatura imaginária ”. As mitologias revelam desta forma aquilo em que não se

acredita mais, e que se busca em imagens, na ficção. As imagens têm por peculiaridade

cumprir uma dupla função: enganam simultaneamente a fome e a ação. Sinalizam uma

recusa a perder e uma recusa a agir. Narram uma  perda e uma impotência, ou seja

exatamente o oposto do que mostram:

A religião- ficção, a revolução- ficção, o erotismo –ficção  ou a droga- ficção instalam na
ficção o objeto que  mostram, e, como em um espelho,  proporcionam apenas a imagem invertida da
felicidade cujas estrelas eles multiplicam na paisagem urbana.  (op. cit:44)

A infiltração universal do imaginário se caracteriza pela erotização. De acordo com

Certeau, numa classificação dos tipos de solicitação por ordem de importância, o erotismo

só perde para os produtos alimentícios, resultado de uma publicidade que celebra  as

sensações ( o comer, o beber, os odores, a pele, os movimentos sem entraves, etc) . A festa

dos sentidos é a festa do  corpo: um corpo porém fragmentado, decomposto em zonas de

erotização .As integrações antigas são substituídas por um espaço sensorial de prazeres

dispersos, que, como sinaliza Baudrillard (2001), não escondendo mais nada,  perdem

também seu valor.

No cartaz, a ausência do objeto é ao mesmo  tempo  negada pelo argumento da imagem

e denotada pelo nome que lhe é aposto. As palavras geralmente  denunciam ausências, pois

a fala nega a realidade do prazer para instaurar a significação simbólica: Como um ácido

elas atacam (e esculpem)   o dado imediato do imaginário (Certeau, op. cit: 49 ). No

processo simbólico, o fato de falar restaura a ausência ao mesmo tempo em que  proíbe a

identificação com o imaginário,  permitindo, sob a forma desta interdição, o movimento do

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 9916771/CA



42

sentido. Na publicidade há, porém, um jogo entre a fala e o imaginário, que determina o

paradoxo da felicidade, representada pelo discurso da imagem e negada   pelas palavras que

se referem a algo ausente. É como se a comunicação de massa  estivesse expondo a

felicidade sem poder dizer onde ela se encontra. Ou melhor, a regra deste jogo consiste em:

“é preciso pagar”. As  duas linguagens remetem a um ato, que não é nem dizer, nem

imagem.

Assinalando a permanência da ligação entre a felicidade de viver e o   perigo de

existir,  entre o encontrar e o perder, Certeau conclui que é a reaplicação dos bens

possuídos em bens a perder que  confere o verdadeiro alcance à economia que liga a

produção ao consumo,  pois este consiste  também em anular e perder, num gasto

permanente. Grandes opções culturais e políticas correspondem à divisão entre gastar e

guardar. Em momentos históricos anteriores, a economia moderna estimulou o poupar.

Quem deseja “guardar” deverá, porém, submeter-se a uma lei que, junto com o risco,

elimina a felicidade (transformada em simples representação) que ele promete. Pois parece

só haver felicidade

onde o outro é a condição do ser, onde se faz a festa,  onde a conservação dos bens é alterada por um
dispêndio feito em nome de outrem, de um outro lugar ou do Outro,  onde se interpõe a  festa de uma
generosidade comunicativa, de uma aventura científica, de uma fundação política ou de uma fé. (op.
cit: 54)

O discurso imaginário do comércio, que se mostra em todas as ruas, transforma a

cidade em labirinto de imagens, utilizando uma grafia própria,  que dispõe um vocabulário

de imagens sobre um novo espaço de escrita. É uma linguagem mural de cartazes que

organiza  nossa realidade, com o repertório de suas felicidades prometidas, que

esconde os edifícios onde o trabalho foi encerrado, cobre os universos fechados do cotidiano. Instala
artifícios que seguem     os trajetos do trabalho,  formando um museu  imaginário de prazeres que
constitui um contraponto à cidade do trabalho.(...) As imagens  que hipnotizam o olhar  do
transeunte substituem as frases antigas para garantir ,   com o objeto tentador, que em dois minutos
começa a festa. Colocados no jardim fechado do cartaz, os frutos da felicidade estão ao alcance da
mão. Aproximam o fim escatológico. Soletram um imemorial ao fragmentar o sonho e reduzir sua
distância. (op. cit:45)

Outros fenômenos também podem ser identificados como expressões de conteúdos

equivalentes a essa linguagem publicitária mural: o  sonho permeia o lazer, as festas, o
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turismo em lugares exóticos, os mitos da  imprensa, os ídolos, as tribos; povoa o

vocabulário corrente e invade até mesmo as organizações técnicas, transformando-as cada

vez mais em indústrias do sonho. A comunicação de massa transforma a sociedade em

público, que aloja a felicidade nos incontáveis ícones que são oferecidos ao consumo ao

mesmo tempo em que são sempre jogados para adiante. Isto não precisa significar, porém,

que a felicidade esteja submetida a um adiamento indefinido, pois há no próprio ato de

fazer a festa a possibilidade de se associar as duas linguagens ( a do imaginário e o discurso

simbólico) : “ luxo” sem o qual não haveria experiência humana, “loucura “ sem a qual

não existiria razão.

A porta aberta por estas observações de Certeau relativas à  felicidade nos permitirá

a  passagem para uma releitura contemporânea  da noção de divertimento, apresentada, no

século XVII, por Blaise Pascal. Pressentindo, na apropriação deste conceito, uma

possibilidade de compreensão de algumas questões levantadas pela hegemonia do consumo

na vida contemporânea, propomos uma volta às origens  da Modernidade, onde tudo

começou.
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