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RESUMO 

O projeto digital foi implementado na pós-modernidade como algo 

descontinuamente decisivo. Com a ajuda da polifonia midiática, que promove essa 

transposição para a imaterialidade, o sujeito se descola para as terras invisíveis. Com a 

virtualidade, altera-se violentamente o real – a vida se eterniza e presentifica pelas 

novas categorias de espaço, tempo e velocidade. O modelo antigo de sujeito se 

estilhaça, frente a uma nova cultura móvel que vai se incorporando. A experiência se 

altera brutalmente no seu reencanto, na estetização da vida, na lógica invertida do 

consumo e reflete na constituição da cultura – que necessita de novas formas para 

interpretar esse novo real. Com isso, a concretização da exterioridade e da eferemidade 

se autonomizam, num horizonte ainda nebuloso.  

Num mundo em que o efêmero é uma marca, como pensar num individuo que 

possa ainda se reencantar pela sociedade? Numa sociedade em que o individualismo, a 

falta de compromisso social e até mesmo de contato “olho no olho” entre as pessoas 

predomina, como ainda ter perspectivas com o ser humano enquanto agente de 

transformação? O cotidiano dos nossos “tempos modernos” foi devorado pela 

voracidade tecnológica e pela ferocidade do capital que divide e parece tornar 

impossível qualquer chance de re-aglutinamento, de companheirismo, de humanidade 

“ao vivo e em cores”, de utopia. Então, o que permeia as ações é um desconforto, um 

desassossego. Como pensar o sujeito em meio a tudo isso? São reflexões como essas 

que são suscitadas por esse trabalho, que, mais que busca fazer um diagnóstico sobre a 

situação como nos encontramos hoje – num mundo em que tantos recursos 

comunicacionais e tecnológicos nos fazem mais extrapolar nossa condição real para 

fugir da nossa própria realidade –, indica novas possibilidades. 

Palavras-chave: Cultura digital; Filosofia da comunicação; Hiper-realidade; Pós-

modernidade; Subjetividade 
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ABSTRACT 

The digital project has been implemented in the Post-Modernity as something 

discontinuously decisive. With the help of the mediatic polyphony, which promotes this 

transposition to the imateriality, the subject disconnect to invisible fields. The reality is 

violently altered by virtuality. Life becomes eternal and present through new spacial 

categories, time and speed. The old model of the subject shatters when it is confronted 

to a new mobile culture, which starts getting a form. The experience is brutally altered 

in its re-enchantment, in the process of estheticizing life, in the inverted logic of 

consume and is reflected in the constitution of culture. The latter needs new forms to 

inteerpret the new reality. Thus, the concretion of exteriority and of the ephemeral 

become autonomous in a still misty horizon.  

In a world whose mark is the ephemeral, how can one still think of an individual 

who can still feel enchantment for society? How can the perspective of the human being 

as a transforming-agent be possible in a society dominated by individualism, the lack of 

social compromise and even eye-to-eye contact among people? The routine of our 

"modern times" has been devoured by the technological voracity and by the ferocity of 

capital. Those seem to divide and make any chance of re-grouping, of fellowship, of 

"alive and kicking" humanity, of utopia.  Thus, what intertwines the actions is an 

uncanny feeling, a unquietness. How can the subject be thought amongst that all? Such 

reflexions have emerged in this work, which aims to not only a diagnostic of our present 

situation - a world in which so many technological communication resources make 

us go beyond our real condition to escape from our own reality - but also to new 

possibilities. 

Keywords: Digital culture; Hyperreality; Philosophy of communication; Post-

Modernity; Subjectivity. 
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I.  PRESSUPOSTOS EPISTEMOLÓGICOS 

É preciso compreender as ambivalências de cada época. Especialmente se 

considerarmos a ciência como uma eterna busca de sentido, de uma ordenação 

particular que, ao mesmo tempo, fez-nos aproximar da complexidade e da desordem 

– e aceitá-las. Nessa busca, constituiu-se, pelo homem e a partir dele, leis-matrizes 

como tentativa de uma interpretação, de uma organização particular. A própria 

natureza, nossa fonte imperativa de observação, serve-nos de modelo de 

funcionamento auto-interpretativo – e a dominação de seu intrínseco mistério 

ontológico significou aos seus interpretantes melhores ou mais sugestivas condições 

de existência e de permanência.  

Encontramos na referência conceitual sobre o método, de Edgar Morin1, um 

convite à reflexão caleidoscópica da natureza. Em outras palavras, embora sejamos 

parte e imitadores dela, criamos nossos próprios modelos para interagir e intervir no 

que seria a desordem para nós – o corte natureza/cultura, ou, antes, sua tensão 

fundante habita em cada um, irreversivelmente. Assim, proporcionamos construção 

e destruição ao mesmo tempo. Organizamos a desordem e desorganizamos a ordem 

porque as coisas existem de forma independente de nós.  

Não estamos pensando aqui em uma quantidade específica de contrários, 

mas em toda uma complexa lógica interpretativa da existência, que, por conta dessas 

ambivalências permanentes interligadas entre si, que também se auto-constituem e 

se auto-destroem, devem ser nosso modo de compreender tudo que existe – e aqui 

apontamos as ciências como matrizes de interpretação.  
 
Nesta perspectiva em que a ordem e a organização se colocam em 
primeiro lugar, tornam-se atores do mundo, a nuvem nos aparece como 
sendo a placenta de seus desenvolvimentos. O oceano que banha o 
arquipélago organizador alimenta-o. O universo não é um delírio 
térmico, é um canteiro siderúrgico. O que se forja se paga, assim como o 
que é criador, por meio de um enorme desperdício, uma despesa 
extraordinária, fracassos.2 
 

Nossa forma de entendimento, frente a essa busca materialista, tende a uma 

dubiedade constitutiva, mas é também acompanhada por incertezas das próprias 

certezas que servem apenas para nós, e que falham. O homem, nas suas mais 

“maravilhosas épocas”, esteve (estará) sempre a duvidar das suas verdades e, 

                                                 
1 MORIN, Edgar.  Método 1 – a natureza da natureza.  Porto Alegre: Sulina, 2ª ed., 2005. 480 p. 
2 Ibid., p. 87. 
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conseqüentemente, descontente e portando uma preocupação constante. Sempre a 

temer um futuro que traz consigo a possibilidade de tudo se perder. Não somente 

pelo saldo de sua destruição, porque, a partir dela novas ordens sempre apareceram, 

mas pela sua eterna espera silenciosa do fim que o persegue, apesar de tudo. 

O mundo herdado pela modernidade era, ao mesmo tempo, humanizado e 

autoritário, planejado e cartesiano, de medidas e de equilíbrios. Substituímo-lo por 

outro mundo: o mundo pós-moderno e sem projeto – também para o bem e para o 

mal –da desordem e dos excessos, da complexidade e da fragmentação, do 

sedentarismo e do atrofiamento e assim por diante. O que constituía a modernidade 

foi implodido, derivando em uma dispersão sem estrutura. Na pós-modernidade, 

designação adotada para descrever uma época em que as ambivalências foram 

permitidas e patrocinadas, tudo se escapou ao extremo e, no decorrer da desordem 

excessiva, foi possível até abandonar a concepção clássica do sujeito, porque ele 

mesmo se despedaçou nessa implosão. Podemos nos questionar: “mas o sujeito, 

afinal, também não é uma invenção de sua época particular?”. Na pós-modernidade 

as ambivalências contaminaram até as dúvidas, as perguntas e os desassossegos. 

Nessa lógica reflexiva, a interação humana não poderia promover 

organização a essa desordem pós-moderna? Temos verdadeiramente um novo 

mundo ou foi apenas o excesso da organização do homem, culminado por sua 

interação, que fez a ordem e a desordem tão excessivas? Seria a pós-modernidade 

então um acidente de percurso? As poucas dúzias que resistiram a esse 

reencantamento das tecnologias foram quase miseráveis para impedi-lo, porque as 

técnicas parecem ter se implantado sob a égide do auto-vendido. Isso significa que 

optamos, sim, de alguma forma e em maioria, por viver nesse mundo ambivalente. 

Uma saída, de respiro e de verdadeira possibilidade, poderia ser encará-lo de frente.  

 

II.  PRESSUPOSTOS TECNOLÓGICOS E IMAGÉTICOS 

Ao longo do tempo, as técnicas e os processos mecânicos reproduziram seus 

fantasmas por meio das imagens e eles passaram a habitar o mundo real – até então, 

pensado no campo da comunicação a partir do conceito marxista de materialismo 

histórico. As shadow form vêm pra conceituar a imagem reproduzida que ganha sua 

auto-referência, contando sua própria história. As coisas ditas originais perdem seu 

esplendor ante a ploriferação das cópias, com seus representantes fantasmagóricos e 

algumas reificações que apenas habitavam nossa imaginação. Para Fernando Pessoa, 
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que pensava seriamente a ficção, “as figuras imaginárias têm mais relevo e verdade 

que as reais”3. E, com o suporte da tecnologia e ilusão de ótica, todas as coisas se 

tornaram “tão reais quanto qualquer um de nós”4. 
 
[...] a imagem reproduzida é muito semelhante ao que Benjamin chama 
de "imagem dialética", que consiste na reconstituição de informações 
históricas complexas e ações humanas condensadas em um "Agora". A 
imagem reproduzida transmite claramente algo ao espectador, mas o que 
ela transmite é estranha à original que a reproduz. Logo, é a capacidade 
de reproduzir que se torna a fonte de conhecimento histórico e 
informação, mais do que a experiência estética da obra de arte em si. O 
que é apreendido pelo espectador não é mais um fator em sua total 
compreensão, pois por assim dizer, a "irrealidade" da imagem, já que a 
"realidade" do objeto reproduzido, com sua aura multifacetada, não está 
mais presente.5 
 

Quando as imagens se isolaram completamente da história, na pós-

modernidade, ficaram congeladas em um modelo estanque de tempo. As máquinas 

possibilitaram a produção e proliferação de imagens sem referência, sem conexão, 

ou seja, imagens auto-referentes, que representam a si mesmas. Automaticamente, 

no sentido literal do termo, colocaram-se como algo a ser lido e reconhecido a partir 

delas mesmas, em uma sedução de fundamento esquizofrênico. Promoveram, assim, 

um colapso de indistinção entre o que seriam as imagens e o que seria a realidade, 

transformando radicalmente a concepção de construção histórica acima abordada. 

Para Mark Roberts, Walter Benjamin já tinha antecipado o problema que 

perseguiu a pós-modernidade: lidar com o confronto desta hiper-estetização e, tão 

logo, da hiper-realidade, que se estabeleceu com o excessivo uso das formas visuais. 

Claro que os meios de comunicação aparecem aqui, pois Benjamim pensava com 

tirocínio de raro otimismo o cinema e a fotografia, ambos mediando e transportando 

seus signos, suas marcas particulares de realidade – não dando sentido absoluto, já 

que eles também são instrumentos usados pelo próprio homem. Especialmente 

quando aumentam e fundem os processos de informação instantânea e suas 

diferentes especificidades de conteúdo. Roberts deixa claro que a franqueza dialética 

de Benjamim serviu, e muito, para a reflexão sobre o tempo, os acontecimentos, a 

história, a cultura e os costumes. 

                                                 
3 PESSOA, Fernando.  O livro do desassossego.  São Paulo: Companhia das letras, 2006. p. 380. 
4 Ibid., p. 382. 
5 ROBERTS, Mark S.  From the Arcades to Hyperreality: Benjamin and Baudrillard. In: ______.  
International Journal of Baudrillard Studies.  Disponível em <http://www.ubishops.ca>.  Acesso em 22. 
jun. 2008. 
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Baudrillard também enfatiza, assumidamente a partir desse conceito 

benjaminiano, sua idéia de modelo. Para ele, os modelos são compostos de, mais ou 

menos, pedaços arbitrários e pedaços da realidade. Esse “conjunto de signos não 

somente permanecem na realidade, mas também constituem uma separação e 

concorrem com ela – na sua visão, a única realidade”6. Ele elimina a continuidade 

do tempo, lançando-o nas suas formas simuladoras. 
 

Foi Walter Benjamim quem primeiro separou as implicações do 
princípio de produção. Ele mostrou que a reprodução absorve o 
processo de produção e altera seus objetivos, o status do produto e 
o produtor. Ele estabeleceu isto no âmbito das artes, do cinema e 
da fotografia. Mas agora nós sabemos hoje que toda 
produção retorna a esta esfera. É no nível da produção - moda, 
mídia, publicidade, informação e redes de comunicação - o nível 
que Marx descreveu como faux frais do capital. Benjamin (e 
posteriormente McLuhan) se atém à técnica não como produto de 
força (onde a análise marxista permanece presa), mas como um 
meio, como a forma e o princípio de toda uma nova geração de 
significado.7  

 
A partir dessas concepções, conseguimos compreender a lógica dessa 

desordem causada pela mistura do real e do fantasmagórico, num mundo 

tecnológico onde tudo busca ser transparente. Estamos observando as culturas, o 

consumo, as subjetividades e todos outros indicadores da realidade que o 

capitalismo tecnológico converteu em imagem-mercadoria. Imagens que 

representam o real e que, com sua repetição excessiva, se colocam e afirmam, de 

forma autônoma, o que elas são. 

 

III.  PRESSUPOSTOS HIPERTEXTUAIS 

Com conceito de hipertexto, muito explorado na nossa literatura tecnológica 

atual, buscamos justificar essa “translateralidade” que as coisas passaram a ter no plano 

das possibilidades de leitura, interpretação e conhecimento na pós-modernidade. 

Embora esse conceito seja limitado na sua infinidade de possibilidades e de ferramentas 

dentro do mundo digital, ampliamos aqui para pensar essas conexões multidimensionais 

que todas as coisas sempre fizeram e que explorávamos, até então, de forma muito 

tímida. Essa ligadura que as coisas possuem e que interfere nas suas constituições – 

criadas e pensadas para e a partir de um sujeito particular a sua época –, são caminhos 

que foram ainda mais clareados para sustentar a própria existência e oferecer maior 

                                                 
6 Ibid.  
7 Ibid. 
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proximidade a sua infinita complexidade. Isso quer dizer que, com a hipermídia, 

tivemos apenas concretização de uma lógica que sempre permeou o pensamento 

humano. Podemos (e devemos) enxergar o mundo por uma infinidade de viés, de 

diferentes direções não-sequenciais. Propomos então a transcendência disciplinar desse 

conceito, que justifica que o hipertexto 
 
[...] é composto por diferentes blocos de informações interconectadas. Essas 
informações são amarradas por meio de elos associativos, os links. Os links 
permitem que o usuário avance em sua literatura na ordem que desejar. Além 
do modelo hipertextual baseado no binômio “elos & bloco de textos”, 
existem sistemas com outros tipos de estruturas interativas [...]. Através 
dessas estruturas interativas, o leitor percorrer a trama textual de uma forma 
única e pessoal. 8 
 

Os hipertextos são compostos por lexias, que são diferentes elementos que o 

constituem – no digital: imagens, sons, vídeos, botões etc. Esse trabalho, adaptando o 

conceito, foi constituído por anotações, transdiciplinaridade, produtos culturais, poesias, 

metáforas, conversas, crítica etc. A partir dessas considerações, podemos pensar numa 

infinidade de idéias, de teias, que se linkam uma com as outras – ou mesmo que são 

motivos de re-interpretações e de transformações de outras.  

Apropriamos-nos do conceito, o ampliamos para justificar e, além do trânsito 

acadêmico que fazemos por diversas áreas do saber, pensar as diversas 

possibilidades de enxergar a vida, no qual tudo, de alguma forma, faz sentido. Sim, 

estamos também pensando aqui nos fatores naturais, políticos, econômicos e sociais 

que nos atinge nessa permanência, transcendentes e determinantes a qualquer época. 

 

IV.  PRESSUPOSTOS INVESTIGATIVOS E METODOLÓGICOS 

Esta dissertação tem por objeto, assumindo como aporte epistemológico a 

interface arte e ciência, a análise crítica da condição do sujeito e da subjetividade em 

contextos midiáticos e de consumo na pós-modernidade. Para isso, estamos atentos 

para as novas possibilidades tecnológicas, problematizando, desde teorias da 

comunicação e da mídia até os elementos da chamada pós-modernidade que se 

apresentam nesta passagem: como a efemeridade, a fragmentação, a presentificação, 

a descontinuidade, a desterritorialização etc. Consideramos que nesse universo 

imaterial onde se eterniza o real e achatam-se tempo e espaço, as próprias lógicas 

                                                 
8 LEÃO, Lúcia.  O labirinto da hipermídia: Arquitetura e navegação no ciberespaço.  São Paulo: 
Iluminuras, 1999.  p. 15. 
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comunicacional e comportamental são alteradas, com forte impacto na constituição 

do sujeito.  

Partindo dessa mesma estrutura de construção do problema (que pretende 

fazer um exercício reflexivo transitando por vetores como o sociológico, o 

filosófico, o onto-cosmológico, o poético e etc.), consideramos fundamentais as 

experiências hiper-estética e hiper-real nas vidas urbana e digital para compreender 

e desenhar esse sujeito. Para tanto, o processo metodológico adotado inclui vasta 

pesquisa bibliográfica e documental da qual consta o levantamento e seleção de 

produtos e produções culturais contemporâneas - para essa última seleção foi 

adotado um critério qualitativo particular, como se verá a seguir.  

Tem-se por pressuposto metodológico fundamental o diálogo intenso entre 

esses dois universos pesquisados, concebidos desde uma perspectiva de 

complexidade e interação. Valendo-se da bagagem adquirida no Mestrado em 

Comunicação e Práticas de Consumo e consolidando tais referenciais por meio do 

recurso metodólogico acima detalhado, trabalharemos com as hipóteses a seguir, 

buscando, em um primeiro momento, diagnosticar as genealogias do sujeito 

contemporâneo, com o reforço da análise de produtos culturais (cinema, música, 

exposições e arte em geral) que tentam flagrar esse sujeito e do empréstimo teórico e 

narrativo dos pensadores basilares desse projeto: Peter Sloterdijk, Jean Bradrillard, 

Fredric Jameson, Walter Benjamim e Friedrich Nieztsche.   

São elas: 

1) os processos constitutivos da cultura, a partir da pós-modernidade, que, 

num primeiro momento, modifica-se significativamente de sua função social pelo 

viés da artificialização generalizada. Com a industrialização em constante 

crescimento, achata-se econômica e politicamente com o consumo para, depois, 

numa lógica fantasmagórica, espetacularizar-se como um produto a ser consumido. 

Nessa passagem para o digital, ela que também carrega sua genealogia modernista, 

segue por uma bifurcação da direção que vinha trilhando, transformando-se, 

reconstituindo-se e, ao mesmo tempo, materializando-se nesse real que ainda resiste, 

mesmo com a tentativa de abandono causada pela confusão da profusão imagética 

indiscriminada.  

2) o consumo, que domestica, esteticiza, transforma a cultura em mercadoria 

e, perfurando as camadas do real, atinge o sujeito e o contamina com sua lógica 

espetacular – é ponto de refreamento, tensão, mas, também, de criação. 
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3) os meios de comunicação que atuam como mecenas dessa simbiose e que 

agenciaram e agenciam essa viagem ao preter-real. Partimos do pressuposto de que 

eles solidificaram uma arquitetura invisível pelos seus modelos constitutivos que 

serviram de base para a realidade imagética e que foram potencializados pela 

tecnologia. Também aqui avistamos a glamourização dos excessos e da 

esquizofrenia, bem como a fragamentação como um processo forte na mídia. 

4) o estilhaçamento e o re-nascimento do sujeito frente a um universo que, 

aos poucos, tirou-o do centro, fortemente apoiado por determinada lógica capitalista, 

na sua fase crônica (o chamado capitalismo tardio), o condiciona a uma nova 

realidade suspensa e fragmentada. Submerso em uma sociabilidade imaterializada, 

em que a tecnologia é quem promove o festival da aparência, o sujeito vive a 

patologia da vida artificializada ao extremo – além de vivenciar uma realidade 

presentificada, em que a história e a geografia também se estilhaçam, assiste ao 

divórcio entre corpo e espírito – como um pássaro que foge da gaiola, mas ainda 

retorna para se alimentar. 

Num momento em que tudo tende a se fragmentar, o poder hegemônico junta 

esses pedaços para manter o controle, promovendo, conseqüentemente, diversas 

simbioses ou achatamentos (entre cultura e economia, entre mídia e cidades etc.). E 

a vida social externalizada conduz esse sujeito-frankenstein pós-moderno, submerso 

e quase apático, projetando subjetividades da mesma forma que dão aparência ao 

invisível. A efemeridade transforma o real em instantâneo, provocando (material e 

imaterial) um choque que dissolve tudo - que se mistura com os fragmentos de uma 

história implodindo e de uma geografia que fracassa e faz com que tudo seja gozado 

aparte no conceito kiekegaardiano do instante.  

Nessa lógica, que afeta todas as esferas da vida social, o sujeito é abortado e 

abandonado num ermo, sem condições concretas do que é efetivamente realidade. 

Embarca espiritualmente numa Arca de Noé, rumo à Terra Prometida. Pensamos 

aqui na metáfora bíblica para visualizar esse retorno ao espiritual. Por outro lado, o 

seu corpo, cárcere da alma que ficou abandonado, também começa a sofrer 

mutações com a acoplagem das tecnologias, para potencializar essa subjetividade 

virtual que ainda precisa dele.  

 Articulando essas hipóteses, alguns operadores conceituais são fundamentais 

para analisar tal quadro de ambivalência e paradoxialidade. Assim, temos como 

objetivos investigar aspectos da lógica comunicacional e os impactos 
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comportamentais da cultura e do consumo no “projeto digital” a partir dos seguintes 

eixos-macro: 

  - temporalidade e atemporalidade  

  - imaterialidade e materialidade  

  - relações entre real/virtual 

  - oscilação entre encanto e desencanto; estranhamento e reencanto 

  - categorização de sujeito/ subjetividades em mídias digitais 

 Em termos específicos, objetiva-se analisar: 

  - a polifonia comunicacional e a simbiose cultural 

 - a estética da comunicação e do consumo 

Assim, elaboramos uma narrativa partindo da estrutura acima, resultando em 

quatro capítulos que apresentamos a seguir. O primeiro capítulo, em que pensamos 

a hiper-estetização e hiper-realidade na vida urbana, divide-se em quatro etapas 

onde tentamos problematizar: 

- Em primeiro momento, a soberania das técnicas que lança o sujeito para um 

segundo plano. As técnicas são as responsáveis pela mutação da cultura, pela 

dissolução da sua esfera autônoma e modificação da sua função social e que se firma 

como uma segunda natureza. A tecnologia engole o sujeito e ele assume o cérebro 

das máquinas. Uma nova realidade se inicia. Dialogamos, nessa primeira parte, com 

David Harvey, André Parente, Beatriz Sarlo e outros pensadores basilares dessa 

questão. 

- Continuamos, na segunda parte, apontando que tudo se esconde por trás da 

cultura e, logo, tudo se transforma. As cidades se convertem em grandes palcos onde 

atores anônimos vivem das imagens oferecidas pela mídia. Um novo projeto estético 

de um mundo ausente se estabelece e as aparências marcam os excessos da 

exteriorização. Tudo é encenado como espetáculo do “sujeito imagem”, ampliando 

as possibilidades de sentir – não apenas relacionadas ao tempo e espaço, mas nas 

limitações do corpo frente às novas possibilidades corpóreas de sensibilidade. O 

novo sujeito (médio, mediático, medíocre) do enredo real-fantasmagórico, adota a 

esquizofrenia como possibilidade de vida e não teme mais a morte por essa 

imortalidade da imagem. Aqui, trazemos para a discussão Jean Baudrillard, Arthur 

Kroker, Henry Pierre Jeudy e Lucien Sfez . 

- Num terceiro momento, pensamos na inevitável imposição de num novo 

homem, que não deixa ninguém ileso. As técnicas promoveram, por meio da 
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estética, a desrealização e a dessubjetivação, dando forma ao fantasma. O sujeito-

espectador se deixa enfeitiçar pelo pseudo real, pelo preter-real e vive o efêmero, o 

simultâneo, num momento em que a velocidade desestruturou o tempo e o espaço. A 

cultura digital se estabelece como cultura presentificada. Adota-se para essa análise 

Otávio Ianni, Günther Anders, Jean Baudrillard, Friedrich Nietzsche, Erick Felinto e 

Lorenzo Vilches. 

- Por fim, o quarto momento, os meios de comunicação agenciam essa 

transposição apostando na exteriorização das subjetividades, dando modelos de vida 

e de sentir. O sujeito se objetualiza na auto-referência midiática, pois no ciberespaço 

todo mundo é ninguém. A esperança quase celestial das terras digitais é a nova 

utopia do sujeito feliz. 

No segundo capítulo, pensamos a hiper-estetização e hiper-realidade na vida 

digital. O capítulo é ancorado por quatro partes que buscam refletir: 

- Em primeiro momento, o surgimento das cidades como fundamento para a 

história do homem e forma de compreendermos as diferentes formações econômico-

sociais, a política e o nascimento do cidadão. Quando a cultura se aliou à política, as 

nações lançaram o sujeito em um não lugar e o tráfego cultural foi arquitetado pelos 

meios de comunicação. Na pós-modernidade, embora os estados não tenham 

desaparecido, foram extrememente fragilizados – a pulverização convive com os 

nacionalismos. Por outro lado, os produtos ganharam outras vidas e a imagem se 

tornou na grande mercadoria cultural. O sujeito, circulando por esses fluxos, foi 

incorporado pelos produtos. O consumo da comunicação se transformou na nova 

ordem da economia política. Trazemos para esse debate, que tem como base uma 

concepção marxista, Giles Deleuze, Arjun Appadurai, Zygmunt Baumann e etc. 

- Na parte seguinte, pensamos no tempo digital por uma costura filosófica 

que analisa o instante. Consideramos que no mundo contemporâneo estamos muito 

mais próximos a concepção do instante buscada pela filosofia, mas com a 

possibilidade de construção e de pausa possibilitada pela tecnologia.  

Discutimos aqui uma busca do homem pela onipresença e onisciência. A 

forma como isso afeta a vida social reflete nas ações do sujeito sempre ausente que, 

perdido na noção de espaço público e privado, não consegue se sobressair nos 

excessos. O sono não faz parte da lógica digital, porque se pode continuar de onde 

se parou. As máquinas não possuem olhar e o sujeito se relaciona numa lógica 

espetacular, onde é um ator protagonista. Questionamos também as possibilidades, 
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às avessas, dessas celebridades que são usadas para o ridículo na própria mídia. São 

os sujeitos que não acompanham a evolução desenfreada e que atuam a partir desses 

modelos. Os elogios à esquizofrenia, provenientes da mídia, confortam esse sujeito. 

Para essa discussão, apoiamo-nos em Sören Kierkegaard, Martin Heidegger, Paul 

Virilio e Anders Günther. 

- Na terceira parte, analisamos a filosofia do sujeito pós-moderno. Pensamos 

na divisão filológica do mundo e a lógica de poder a qual ela sempre esteve 

envolvida. Com base na leitura bakhtiniana, questionamos a necessidade de uma 

nova filosofia que dê conta de um sujeito que está se comunicar pela medicação de 

aparatos eletrônicos. Isso reflete na própria língua e na linguagem onde se determina 

uma língua franca, como uma tentativa de um novo projeto comum a humanidade. 

Convidamos o próprio Mikhail Bakhtin, Maria Aparecida Baccega e Edgar Morin 

para este debate. 

O terceiro capítulo propõe uma reflexão filosófica sobre a faticidade triádica da 

existência humana: nascer, permanecer e ser. 

- A experiência polissêmica e genealógica que o homem carrega historicamente 

o fez vivenciar diversos nascimentos: na biosfera, na noosfera e na tecnosfera. Veio a 

nascer sempre no útero de uma natureza que o comporta como ser natural e artificial. 

Nesse espaço entre o natural e o artifício, pensados como possibilidades da existência 

humana, foi onde ele se firmou com ser exclusivo, onde vivenciou também o material e 

o imaterial. Apontamos aqui que a condição de nascer (e renascer) é sempre uma 

possibilidade de re-encanto do sujeito. Serve-nos de alicerce conceitual Morin, 

Bachelard, Kierkegaard e Harvey. 

- Na segunda parte dessa tríade, trazemos o permanecer. Então, questionamos as 

condições de permanência da sociedade ferina à sociedade do consumo. Por que 

permanece um ser para a morte? Aqui discutimos as nossas possibilidades de 

desistência, a representação que se faz estratégica para o homem, a fragilidade da nossa 

existência etc. Schopenhauer, Vico e Giddens são umas das nossas escolhas teóricas. 

- No tomo final, pensamos na subjetividade e nos processos constitutivos 

desse ser. Pontuamos o ser-aqui ou hiersien, marcadamente um ser cultural. 

Abordamos desde o surgimento do homem até o seu trilhar em direção a 

desumanização. Também discutimos a complexidade do ser, que é atravessado por 

uma série de elementos e que se faz único. Em cada um desses nascimentos, 

retornamos a um estado primitivo. Para permanecer, o ser precisa se adequar e, 
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assim, forma-se a partir daquela realidade particular. Partimos de Heidegger, mas 

também contamos com Nietzsche, Guatarri, Ortega y Gasset etc. 

No capítulo quarto, em que apresentamos nossa pesquisa de campo, 

buscamos articular as subjetividades midiáticas e também questionar a mutação das 

cidades a partir de cenários da vida social pós-moderna – bem como isso afeta o 

sujeito. 

- Assim, propomos um personagem que se adapta a essa realidade discutida 

exaustivamente nessa dissertação. Um sujeito que usa dessa fragmentação para 

compor a sua felicidade. Poderia esse ser um flanêur da pós-modernidade: o 

balladeur, pois o flâneur não deu conta do que assistiu e sentiu nas ruínas da 

realidade do mundo de sua época. Tentamos aqui também conceituar teoricamente 

esse personagem-pesquisador, que contesta a sua condição humana e o seu direito 

de existir num mundo onde as máquinas tomaram o centro. Conversamos aqui com 

Baudellaire, Poe, Wilde, Drummond etc. 

- No segundo tomo, a partir dos conceitos do balladeur, fizemos o exercício 

de observar o mundo a partir de uma ótica do “sentir”. No mundo digital, vivemos 

numa lógica em que temos e acessamos tudo de um único lugar. Trabalhamos então 

atualizando o “mito da caverna”, de Platão, para pensar as lanhouses como nosso 

retorno às cavernas. Para tanto, a partir de observação silenciosa dentro de 16 

lanhouses, contamos, em forma de aforismos, as nossas experiências. 

- Por fim, elaboramos 12 cartografias, onde expressamos o nosso sentimento 

dentro das cavernas. Usamos nas artes, a tecnologia 3D, um coração artificial – para 

mapear expressões das subjetividades, pensando nesse como o maior artificialismo 

do homem, em que esmaecem sentimentos e o próprio símbolo da vida.  

Esta dissertação vale-se de ferramentas multi-medotológicas para abordar o 

objeto. Assim, uma pesquisa conceitual densa articula as contribuições de teorias da 

comunicação e da mídia a investigações de base filosófica acerca do sujeito e da 

cena pós-moderna, particularmente no que diz respeito à experiência da 

comunicação e do consumo em mídias digitais, bem como o desconforto para esse 

sujeito na sua permanência. A problematização desta digitalização da cultura e do 

consumo e a busca de alternativas conceituais para interpretar a comunicação nesse 

novo real se dá a partir de uma articulação teórico-prática. Assim, a pesquisa 

bibliográfica associa-se a uma observação etnográfica, somada a uma cartografia, 

focando a realidade digital e as experiências temporais ali articuladas – isso inclui 
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concomitantemente investigação e processos para dinamizar e sustentar o projeto, 

bem como outras experiências que podem alimentar o objeto. 

 

V.  PRESSUPOSTOS CONTEXTUALIZADORES 

 Em primeira instância, o projeto é contextualizado dentro de uma 

configuração política – campo da comunicação, programa do mestrado e linha de 

pesquisa e produção do orientador. Esses primeiros procedimentos vêm trazer 

empréstimos de capital social para a configuração da problemática. A partir disso, o 

recorte vai ser feito na coerência necessária para a construção do discurso científico 

e mantendo a fidelidade com a particular trajetória de pesquisa que busca aqui ser  

consolidada. 

 I. DO CAMPO DA COMUNICAÇÃO 

 A partir do campo da comunicação, lugar transdisciplinar para se pensar o 

sujeito, podemos refletir de forma legítima sobre o objeto assumido como mote 

inspirador desta dissertação. Acionando em especial aportes da filosofia como fonte 

de interpretação do homem pós-moderno, podemos investir em estudos de interface 

conceitual capazes de problematizar aspectos da lógica comunicacional 

característicos da experiência do consumo e da construção da subjetividade em 

cenários digitais e em regimes midiáticos. 

II. DA LINHA DE PESQUISA 

A linha de “Impactos socioculturais da comunicação orientada para o 

mercado” permite a investigação sobre a interferência de um quadro de consumo e 

comunicação em mídias digitais na constituição da subjetividade contemporânea e a 

análise dos impactos da própria lógica comunicacional inerente a este processo. Os 

possíveis choques e perspectivas de ação e interação desse sujeito com a passagem 

para o mundo digital e o acesso a todo um novo aparato de comunicação são 

analisados, problematizando-se como se refletem e refratam na cultura midiática e 

no consumo. 

III. DO ORIENTADOR 

O projeto “Consumo, cena midiática e políticas de visibilidade 

contemporâneas” vale-se de ferramentas de investigação multimetodológicas 

(pesquisa documental; pesquisa bibliográfica; pesquisa de campo) e assumindo uma 

ênfase teórica clara, este projeto está voltado à análise do estatuto das imagens na 

contemporaneidade, considerando a articulação entre as culturas midiáticas, urbanas 
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e do consumo. Interesse-nos, em especial, a investigação de políticas de visibilidade 

específicas articuladas por fenômenos e dinâmicas midiáticos.  

Como marco reflexivo central, estuda-se os impactos sócio-culturais dos 

diferentes processos de estetização do social, problematizando-se as lógicas do 

espetáculo, do entretenimento e da televigilância.  

Em sentido complementar, as peculiaridades do consumo de imagens na 

contemporaneidade são analisadas desde seus impactos comportamentais, subjetivos 

e perceptuais.  

Agregando os dois aspectos, questiona-se a mutação do valor do visível e do 

tornar-se visível nas culturas comunicacionais contemporâneas. Finalmente, 

interessa-nos identificar e recuperar analiticamente as perspectivas de apropriação 

cidadã no universo da comunicação generalizada e da cultura da visualização. Em 

termos conceituais, o investimento tem se dado na conceituação de uma possível 

cidadania visual . Em termos de sua aplicabilidade social, compreende as 

perspectivas de atuação comunicacional criativa em espaços urbanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24

 
 



 25

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 
HIPER-ESTETIZAÇÃO E HIPER-REALIDADE 

NA VIDA URBANA 



 26

1.1 DA MODERNIDADE À PÓS-MODERNIDADE: O DESLOCAMENTO 

DO SUJEITO 

 

Há algum tempo, décadas, o sujeito vem sendo concebido em diversos 

estudos de base filosófica, antropológica e, mais recentemente, naqueles vinculados 

ao campo da comunicação, a partir de uma problematização de seu “lugar”. Noções 

como as de deslocamento, descentramento, emagrecimento são freqüentes. 

Soberania da técnica, supremacia e centralidade da lógica e dos aparelhos 

midiáticos, argumentos como estes aparecem com inegável freqüência em tais 

argumentações.  
 

A técnica é o estruturante central de toda a nossa cultura de fim de 
século. Não se trata de um elemento funcionalmente integrado aos 
demais dentro de um sistema articulado, tampouco um componente 
indiferenciado de um processo múltiplo. O modelo se afasta da mesma 
forma de totalidade hegeliana, marxista e estruturalista, assim como de 
qualquer totalidade abrangente e auto-explicativa.9  

 
Assim, aparece aqui em destaque o que seria o seu descolamento e inserção 

em um segundo plano. No mundo dos objetos – técnicos, midiáticos, informacionais 

– quais seriam as reais condições de autonomia do sujeito? Neste cenário, quais as 

possibilidades de construção de novas subjetividades e de políticas de 

subjetivação?10  

A passagem para a chamada pós-modernidade11, na segunda metade do 

século XX, trouxe ou reavivou um grande dilema para a humanidade. Por um lado, 

ela – enquanto um projeto sem projeto – poderia ser bem menos excludente que a 

modernidade, no sentido de estar mais próxima à complexidade do homem, em 

todas as suas facetas: a fragmentação e a pulverização penetraram até mesmo nas 

concepções clássicas de revolução e utopia. Por outro lado, quando a pós-

modernidade atingiu um patamar mais acabado, o sujeito se estilhaçou.  

Estilhaçado, seguindo à concepção de Baudrillard (1987) esse sujeito fractal  
 
não possui mais nenhuma transcendência e nenhuma representação de si 
mesmo, não pode mais sintetizar sua imagem e não é mais indivíduo no 

                                                 
9 MARCONDES FILHO, Ciro.  Pensar-pulsar: cultura comunicacional, tecnologias, velocidade.  São 
Paulo: Edições NTC, 1006.  p.30. 
10 A partir das reflexões de PELBART, Peter Pál.  A vertigem por um fio: políticas da subjetividade 
contemporânea.  São Paulo: Iluminuras, 2000, que será retomada a seguir. 
11 Nos apoiamos no corte histórico proposto por David Harvey: da total aceitação do efêmero, do 
fragmentário, do descontínuo e do caótico, possibilitado por um mergulho no caos da vida morderna. Ver 
HARVEY, David.  Condição pós-moderna.  São Paulo: Loyola, 14ª. Ed., 1992. p. 49. 
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sentido tradicional, mas quebrado em incontáveis fragmentos de si 
mesmo, em que cada um se iguala ao outro.12   
 

Significa que ele, em certo sentido, “não estava mais lá”. E se tornou incapaz 

de acompanhar as ambivalências conjunturais sem ele próprio incessantemente se 

fragmentar. Para Jameson, na introdução do seu livro clássico sobre a pós-

modernidade, o grande divisor de águas “é o que se tem quando o processo de 

modernização está completo e a natureza se foi para sempre”13. Isso quer dizer que 

uma segunda natureza se firma com a chegada da pós-modernidade, na qual tem a 

cultura como seio e, logo, contamina o sujeito. Como explica Rocha, refletindo 

sobre o momento em que as imagens esteticizaram a realidade: “a própria imagem 

se cotidianiza, deslizando do campo da cultura para se tornar elemento natural 

constitutivo de nosso dia-a-dia”14.  

Consideramos que nessa passagem ocorreu um salto e seu percurso, que 

chamaremos aqui de uma viagem ou de suspensão – momento que ainda vivemos –, 

fraturou violentamente a pressuposição de uma linearidade histórica, com impactos 

importantes para a experimentação da memória, da rememoração e da lembrança de 

si, em seu fundamento proprioceptivo15. A Arca de Noé invisível dos nossos tempos 

foi construída ainda no período moderno, sob o financiamento do capitalismo 

tecnológico. “O ciberespaço é Arca de Noé de hoje, e como tal ela pode ser 

considerada tão inclusiva como excludente”16. Embarcamos com destino à terra 

prometida e comprada por essa cultura dissolvida e estruturalmente adulterada, com 

a idéia fixa de que tudo ruiria, como numa profecia. O mundo precisava ser 

reconstruído num lugar outro, porém, até chegar ao solo firme (e parece nunca 

chegar), ele se limitou ao percurso em si por décadas e a uma lógica de bordo de 

uma embarcação – que se transformou em estrutura dessa segunda natureza. A Arca 

carregou consigo esse sujeito que, impregnado por uma genealogia opressora, estava 

disposto a começar “um novo de novo” e “apesar de tudo”, com um ideal de mundo 

                                                 
12 MARCONDES FILHO,  op. cit., p. 46. 
13 JAMESON, Fredric.  Pós-modernismo: a lógica cultural do capitalismo tardio.  São Paulo: Ática, 1996. 
p. 13. 
14 ROCHA, Rose Melo.  “Estética da violência: por uma arqueologia dos vestígios”.  265 f.  Dissertação 
(Mestrado em Ciências da Comunicação).  Escola de Comunicação e Artes, USP, São Paulo, 1998. p. 65. 
15 Conceito de percepção de si defendido por LANDOVSKY, Eric.  “Gosto se discute”.  In: ______. 
LANDOVSKI, Eric e FIORIN, José Luiz (eds.). O gosto da gente, o gosto das coisas: abordagem 
semiótica.  São Paulo: Educ, 1997. 
16 PARENTE, André.  O virtual e o hipertextual.  Rio de Janeiro: Pazulim, 1999.  p.58. 
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a ser construído contra o seu eterno mal estar e almejando a experiência como 

centro, como potência estética. 

 Nas ruas líquidas e desterritorializadas desse dilúvio, conseqüência de uma 

artificialidade que não entrou em sintonia com o natural, o consumo, filho legítimo 

desse capitalismo mundializado, que seguia viagem num barco de escolta, rendeu a 

embarcação – e ele não estava sozinho. Em princípio, ofereceu ajuda, com um lobo 

à porta, para vencer a fúria das águas. Abriu seu paletó encharcado pela chuva e 

discursou com sua doce voz, como a serpente no pecado original:  
 

[vamos] viver num mundo cheio de oportunidades – cada uma mais 
apetitosa que a anterior, cada uma “compensando a anterior, e 
preparando o terreno para a mudança para a seguinte – é uma experiência 
divertida. Nesse mundo, poucas coisas são predeterminadas, e menos 
ainda irrevogáveis. Poucas derrotas são definitivas, pouquíssimos 
contratempos, irreversíveis; mas nenhuma vitória é tampouco final. Para 
que as possibilidades continuem infinitas, nenhuma deve ser capaz de 
petrificar-se em realidade para sempre. Melhor que permaneçam líquidas 
e fluídas e tenham “data de validade”, caso contrário poderiam excluir as 
oportunidades remanescentes e abortar o embrião da próxima aventura.17  

 
Tão logo o consumo impôs sua lógica e permitiu que a frota hegemônica 

colonizadora (mídia, religião, ciências etc.) invadisse a embarcação – bem como as 

culturas indiferentes à ela. A partir daí, promoveu um massacre com conseqüências 

irreversíveis. As diversas culturas foram seqüestradas e condicionadas a seguir uma 

eterna viagem minimalista, rumo a esse horizonte bucólico de dilúvio, sob efeito de 

anestésicos visuais. E logo um projeto de domesticação18 começou a ser 

concretizado, como a constante ameaça aos resistentes de ser lançado para fora. Não 

por acaso, para Sarlo apenas as culturas mais poderosas conseguiram sobreviver. 
 
[...] Vivemos na era do individualismo que, paradoxalmente, floresce o 
terreno da mais inclusiva comunidade eletrônica. Entretanto, esses 
desvãos que separavam distintas comunidades culturais não chegam a 
unir-se de todo porque, em alguns casos, essas velhas culturas foram 
poderosas demais para desaparecer por completo. E, fundamentalmente, 
porque, com a tenacidade do material, persistem as diferenças 
econômicas e os obstáculos sociais contrapostos a um uso 
verdadeiramente universal dos bens simbólicos.19 

 
 O sujeito se encantou por essas técnicas. Saiu do seu posto para viver a vida 

possibilitada pelas máquinas, sob a fé de que elas melhorariam sua relação com a 

                                                 
17 BAUMANN, Zygmunt.  Modernidade Líquida.  Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2000. p. 74. 
18 Sobre processos de domesticação, ver SLOTERJIK, Peter. Regras para um ser humano: uma resposta à 
carta de Heidegger sobre o humanismo.  São Paulo: Estação Liberdade, 2000. 
19 SARLO, Beatriz.  Cenas da vida pós-moderna: intelectuais, arte e vídeo-cultura na Argentina.  Rio de 
Janeiro: Editora UFRJ, 1997. p. 103-104. 
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natureza. E melhorou a um alto custo. A soberania das máquinas ofuscou a natureza 

e a melhora auto-referente delas significou na piora dos outros seres vivos. 

Entramos efetivamente dentro das máquinas, como nossa alma alojada no cérebro, 

como em Quero ser John Malkovich, de Spike Jonze (1999)20. E não somente para 

ter a longevidade das máquinas – já que elas não se decompõem, mas também para 

sentir por elas e para coisificar o nosso imaginário. Nessas condições, somos vírus 

que encontrou um novo organismo para explorar, quando o velho hospedeiro logo 

virá a desfalecer. 

 Dentro de um corpo social artificial, vivemos a experiência totalmente 

diferente das culturas passadas. Pilotamos robôs frankensteinianos fragmentados, se 

juntarmos as parafernálias maquínicas do cotidiano a partir de nossa imagem e 

semelhança. A realidade digital é como um game, em que o real inventado (embora 

o real materialista também seja) faz da finitude simples imagens que ressuscitam no 

reiniciar de cada partida. A vida agora é muita mais que social e ontológica. 

Abandonamos a opressão e a produção. A vida pára quando o carro quebra, quando 

a luz acaba. 

 Dentro da máquina temos apenas a experiência estética, que também 

proporciona um gozo masturbatório. Comandamos o real com nosso poder vulgar de 

visibilidade. Incorporamos, como num ritual religioso, aquele corpo simbólico que 

substitui o corpo imaginário já mutilado pela técnica. Vivemos em constante 

epifania. E gozamos com a velocidade do tempo cronológico cravado nas máquinas, 

num erotismo pueril permitido pelo encaixe de tomadas fálicas e buracos negros. 

Podemos ser libertinos com nossas alucinações migradas para o outro. A 

consciência fica na interface e deve ser deletada como um documento qualquer. 

  É a partir dessa rota reflexiva que iniciamos nosso primeiro capítulo. Para 

tanto, convidamos os leitores a acompanharem o início de nossa discussão 

retomando o paradoxo máximo: o homem nasceu para a morte e, em si, existe numa 

enfadonha insônia existencial. Nesse ínterim, temos o tempo de natureza qualitativa 

(não cronológica), que nos conecta – algo que dura dentro e fora de nós. O homem 

foi lançado no mundo sem sentido e transformou-o no seu mundo desviante 

particular. 
                                                 
20 Craig Schwartz apresenta nas ruas seu show de marionetes e aguarda sua grande chance. Mas ele 
precisa de dinheiro e acaba trabalhando como arquivista em uma empresa estranha. Um dia, 
acidentalmente descobre um portal para o cérebro de John Malkovich. Por 15 minutos, ele experimenta 
uma viagem sensacional - é John Malkovich. Depois ele é despejado à beira de uma estrada. 
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Chamamos aqui de cultura essa possibilidade de se compreender como 

homem, na sua forma particular de construção desse universo material e simbólico 

próprio – no registro do vivido, na materialização do modo de vida de seu grupo e 

do seu mundo interior e, conseqüentemente, na sua realidade histórica. Essa foi a 

lógica cumulativa até o período moderno, época em que se solidificou um projeto de 

civilização e de razão. Apontamos aqui o papel fundamental da comunicação na 

intersecção dessas culturas que, com o suporte das tecnologias, já utilizadas nesse 

período, possibilitou um fluxo transcultural.    

A mutação da cultura aconteceu quando ela se estabeleceu como natureza 

construída, como matriz desse mundo – modelo que começa a se exteriorizar como 

o forcepts apropriado pelo poder dominante. E com o patrocínio violento do 

movimento imperialista acontece a inversão, levando-a para o centro de um projeto 

capitalista que a corrompe e a coloca num caminho sem volta, deslocando algumas 

camadas, descolando outras que se diluíram no ar e provocando rachaduras 

profundas no “opressor” projeto iluminista, que passa a não dar mais conta desse 

sujeito que começa a se transformar. A morte de Deus e o abandono do projeto de 

razão culminaram numa crise da história. Culminaram no apagamento das fronteiras 

entre as diferentes culturas e na sua adaptação para a união e atuação num projeto 

capitalista de dominação. E foi esta mesma incorporação que, inversamente, 

permitiu as rupturas, as brechas. 

Com a lógica mercantil desse sistema, o consumo, filho próspero do 

capitalismo, se interessa pela cultura. Então, entra em cena na sua forma 

espetacularizada para seduzi-la – o lobo, na pele de cordeiro, sendo conduzido aos 

lugares estratégicos do edifício social, devastando e contaminando, carregando 

consigo toda a sua genealogia mercantil e impondo-a aos poucos. A cultura dentro 

desse capitalismo multinacional unficador vai se transformando em mercadoria. Os 

passos para a pós-modernidade começam a tomar distância. 

Na nossa interpretação do vídeo clipe Wolf at the door, do grupo inglês 

Radiohead, o lobo, figura simbólica do traidor, entra na cultura como um animal 

doméstico. A sua aparente inofensividade o possibilita uma articulação paralela até 

que o cheque-mate seja possível. Até conseguir inverter o jogo convive 

pacificamente com ela. Momento em que o sujeito é dominado e é domesticado. O 

lobo obteve tamanha força que nessa inversão reina absolutamente, porque 

conseguiu tocar profundamente no que o homem tinha de mais anônimo: sua alma.  
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Videoclipe dirigido por Gaston Viñas para a música Wolf at the door, Readiohead, (2003) 

 

 Com o potencial mercantil da cultura, o agenciamento de um novo real se 

inicia. Esse real é cercado por imagens, por formas de fazer e de sentir, por modelos 

de vidas construídos e oferecidos como formas ideais do ser. Conceituamos como 

design for life esses símbolos inconscientes que promove uma forma social. “O 

universo está povoado de símbolos cujo sentido não se consegue esgotar mas cujas 

significações não valem senão por suas interações, vividas dia a dia sem que isso 

seja ‘conscientizado’ ou verbalizado”21. Descontextualizando Antonin Artaud, em 

sua clássica leitura de Van Gogh no século XIX, esse real faz “brotar um ar que não 

está na natureza, mais verdadeiro que o ar da própria natureza”22. É a mesma lógica 

de uma empresa petroquímica qualquer que destrói o planeta, derrama óleo nos 

mares e mata milhares de vidas para ser líder de mercado. A natureza do capitalismo 

é a mais verdadeira, é auto-referente. Nela o sangue é apenas um combustível da 

máquina humana (que pode ser acumulado).  

A cultura quando se une ao consumismo23, é modalizada à quantificação da 

fantasia. A aculturação do real, por trás de matrizes emocionais do sujeito já tocado 

no seu anonimato. Mesmo o real ainda tentando ser superior a tudo, começou a ser 

possível apesar da resistência. Na modernidade, o real já sofria com o aparecimento 

dessa outra realidade. Especialmente na arte, nas quais as imagens já buscavam certa 

convulsão ótica, uma realidade estática que feria por suas diversidades elementares. 

                                                 
21 MAFFESOLI, Michel.  Elogio da razão sensível.  Rio de Janeiro: Vozes, 1998. p. 116. 
22 ARTAUD, Antonin.  Van Gogh: o suicida da sociedade.  São Paulo: José Olimpo, 2003. p. 45. 
23 A distinção entre consumo e consumismo é apontada por BAUMANN, Zigmunt.  Vida para o 
consumo.  Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008. 228 p. 
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Wilde aponta essa confusão no seu diário da prisão: “tratei a arte como suprema 

realidade e a vida como uma mera ficção”24.  

Os flâneurs, de Baudellaire, também já percebiam as conseqüências do 

sujeito do espetáculo, da ficção. Já observavam esse novo real que invadia a 

subjetividade e lutavam, com seus exercícios do sentir, numa frente de resistência. 

Num exemplo mais acabado, o ballet da Bauhaus, Das Triadische Ballet (1916) já 

dava pistas da estética da terceira dimensão com seus volumes e sua geometria, tão 

familiar ao nosso olhar nos dia de hoje. 

 

 
Das Triadische Ballet, de Oskar Sclhemmer (1910-1922) 

 

Com a chamada indústria cultural, conceito cunhado por Adorno e 

Horkeimer, se enfraqueceram os valores humanos e tudo virou mercadoria.  
 
A violência da sociedade industrial instalou-se nos homens de uma vez 
por todas. Os produtos da indústria cultural podem ter certeza de que até 
mesmo os distraídos vão consumi-los alertamente. Cada qual é um 
modelo da gigantesca maquinaria econômica que, desde o início, não dá 
folga a ninguém, tanto no trabalho quanto no descanso, que tanto se 
assemelha ao trabalho25. 
 

Com a tecnologia, os meios de comunicação agenciam esse design for life e 

o consumo com seus processos e produtos, na ponta final, converte essa fantasia 
                                                 
24 WILDE, op. cit., p. 78. 
25 ADORNO, Theodor.  Dialética do Esclarecimento.  Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor Ltda, 1985. p. 
119. 
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imaterial em realidade, realiza esse sonho. Nessa lógica, a cultura é o capital que 

fabrica o sonho, os medias quem seduz e o consumo é gozo. No mundo desse novo 

real tudo tem preço de venda, porque é um mundo onde até o imaterial se 

materializa tecnologicamente, vira objeto. Aqui já não é mais construir coisas para 

facilitar a vida, é construir coisas para gozar, porque no gozo o sujeito se sente 

completo e se esquece do horror vacui26. Assim, o homem se transforma no que 

compra, equivalendo-se nas escalas de produtor e consumidor, porque está mediado 

pelo falso absoluto da mídia, que, no papel de sedutora, se renova em cada 

momento.  
 
A posse do objeto/fetiche garante ao perverso uma via para o gozo 
sexual que dispensa a diferença, ou seja, a castração. O perverso fascina 
a histérica porque se apresenta diante dela como um mestre do gozo – 
um que conhece as condições de seu gozo e instrumentaliza o outro para 
que componha a cena de que ele necessita.27 
 

Afinal, o gozo termina e uma nova forma de gozar precisa surgir. “Mas 

poder-se-á então desejar aquilo que se possui? Sim, quando pensamos que, no 

instante seguinte, o não possuímos já?”, observa Kierkegaard28. O consumo dá 

aparência ao gozo, assim como a natureza dá aparência para o espírito. No 

espetáculo ele também é personagem. Lá, o instante é onde tudo está – trilha o 

mesmo caminho do gozo, numa explosão que deve ser estendida ao máximo, que 

obrigatoriamente resulta em contemplação. Os meios de comunicação nos fazem 

captar a fulguração desse instante e nos vicia nesse jogo. Queremos a alegria 

instantânea e desviante da explosão dos fogos de artifícios para não estranhar a vida, 

porque “quando estranho a vida, aí é que a vida começa”29. E esse real não pode re-

começar. 

Esse sujeito que se descola do corpo no mínimo intervalo de tempo, se 

reflete como a própria mercadoria que também se descola do processo produtivo. O 

que importa das etapas para se fazer um tênis famoso para quem usa ou o processo 

sórdido da indústria fonográfica para quem compra um disco? É um mundo 

fantasmagórico onde as almas são escamoteadas e não habitam mais nas coisas. Elas 

                                                 
26 ANDERS, Günther. Die Antiquierteit des Menschen (1). Munique, Beck, 1994. (Trad. Ciro Marcondes 
Filho. 
27 KEHL, Maria Rita.  A publicidade e o mestre do gozo.  In: ______.  Comunicação, mídia e consumo – 
cultura de consumo.  São Paulo: ESPM, Edição 2, 2004. 
28 KIERKEGAARD, Soren Aabye. Diário de um Sedutor. Os Pensadores, 2ª. ed. São Paulo: Abril, 1984. 
p. 70. 
29 LISPECTOR, Clarice.  Água viva.  Rio de Janeiro: Rocco, 1998. p. 76. 
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se emancipam. Espíritos consomem e são consumidos mutuamente e se encontram 

como holofotes de um grande palco onde a vida é encenada e projetada. É essa a 

lógica desse sujeito fragmentado da pós-modernidade, que já afetado concretamente 

em sua própria vida, não consegue ajuntar seus pedaços e se dissolve no seu 

cotidiano liquidado do dilúvio midiático e na nova ordem de existência. Assim, o 

homem que olhava para trás e enxergava toda a sua vida social, de todos os 

períodos, e se sentia parte de algum momento, agora assiste a sua própria criatura, a 

cultura (rendida pelo capitalismo), engolindo-o, de forma que ele não se sente mais 

parte daquela lógica que o constituiu.  

 

 

1.2  HIPER-ESTETIZAÇÃO, SUBJTIVIDADE, URBANIDADE 

 

Mesmo com resistências, a Arte30 deixa de ser a resposta, deixa de emergir 

pela “brecha entre a terra e o mundo”, como coloca Fredric Jameson31. A desordem 

impera. O duplo se separa, num eclipse ao contrário onde podem se divorciar corpo 

e espírito. Todas as esferas da vida social são brutalmente atingidas em um 

momento em que absolutamente tudo se esconde por trás da cultura. O cinema, por 

exemplo, tão mágico na sua lógica constitutiva, se rende aos fragmentos 

determinado pela indústria de escala, se adequando as lentes anamórficas do 

cinemascope, retratando o inconsciente medíocre da vida mágica. Impondo uma 

comunicação de um só pólo, em que ela é o enunciador e o enunciatário. 

Na arquitetura, um cenário de “vida ideal” começa a ser concretizado, onde 

as cidades viram palcos centralizadores que desviam ainda mais da finalidade 

ontológica humana. Inicia-se um projeto design for life em que a população 

higienicamente é distribuída e deseja viver nos labirintos arquitetônicos. As luzes 

são as estrelas que podem ser apagadas e o anonimato coletivo do cotidiano é 

elemento que separa. As ruas são passarelas para os espíritos que já são abortados 

espontaneamente dos corpos para atuarem num novo enredo exterior. Circulam 

pelas cidades, numa multidão sem mãos. Numa selva de pedra construída que os 

protege dolorosamente. 

                                                 
30 Aqui pensamos especificamente na arte vulgarizada e corrompida pelo capital, subserviente da técnica, 
que circula pelos fluxos midiáticos e que é incapaz de ferir o sujeito na sua sensibilidade. 
31 JAMESON, op. cit., p. 257. 
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Se o indivíduo já não se confronta com o outro, defronta-se consigo 
mesmo. Torna-se seu anticorpo, por uma reviravolta ofensiva do 
processo imunitário, por um desajuste do seu próprio código, por uma 
destruição das próprias defesas. Ora, toda a nossa sociedade busca 
neutralizar a alteridade, destruir o outro como referência natural – na 
efusão asséptica da comunicação, na efusão interativa, na ilusão da troca 
e do contato. De tanta comunicação, a sociedade torna-se alérgica a si 
mesma. De tanta transparência a seu estado genético, biológico e 
cibernético, o corpo torna-se alérgico até a sua sombra. Todo o espectro 
da alteridade negada ressuscita como processo auto-destruidor. Isso é 
também a transparência do mal.32 
 

Em países como o Brasil, essa selva irregular limou a aura em projetos onde 

o humano não foi mais considerado. E, sim, os lobos. Com um estado fracassado, 

eles construíram suas próprias selvas ostentatórias e labirínticas para não 

conseguirmos nem fugir, nem nos aglutinar. As paredes esfacelam as multidões, 

porque nelas, como nas escadas de Odessa do Encouraçado Potenkim33, todo mundo 

perde na guerra – e foi preciso separar o joio do trigo, bem como dizer quem os são. 

Os lobos não dividem o chão conosco, eles assistem como no panóptico focaultiano 

a vida pela janela de seus helicópteros, porque do alto tudo se achata. As cidades se 

transformaram em cemitérios arquitetônicos e suas ruas, grandes estacionamentos.  

O pintor neo-impressionista, Anselm Kiefer, veio a São Paulo na década de 

1980. Voando pela cidade, como os lobos, ele produziu uma série de telas chamadas 

Lilith, em que representa a própria morte da cidade. A obra Filha de Lilith, de 1998, 

mostra o aspecto fantasmagórico em que a aura é expulsa.  

  

                                                 
32 BAUDRILLARD, Jean.  A transparência do mal: ensaio sobre os fenômenos extremos.  São Paulo: 
Papirus Editora, 2ª. Ed., 2002. p. 129. 
33 Filme de Sergei Einsenstein (Bronenosets Potyomkin, 1929) que retrata um incidente da Revolução de 
1905: a tripulação do encouraçado Potenkin se rebela num motim contra a péssima condição de vida e a 
comida estragada. 



 36

 
Obra Filha de Lilith, do pintor Anselm Kiefer 1998 

 

A desordem arquitetônica faz da cidade um espectro particular, uma 

representação imaginária fornecida pela indústria da cultura. Ou andamos em 

círculos rotineiros ou vamos aos lugares turísticos que compramos por pacote. Nos 

movimentamos nos trilhos sinalizados para que todos permaneçam nos mesmos 

lugares e sob controle. O horizonte foi coberto por um muro de cimento, como as 

paredes de um vertiginoso labirinto que barram o nosso olhar. As montanhas foram 

substituídas pelo apartamento do prédio em frente (de traz e do lado), que aparenta 

estar mofado por conta da ausência de luz. 
 
A cidade contemporânea torna-se um labirinto de imagens. Ela se dá 
uma grafia própria, diurna e noturna, que dispõe um vocabulário de 
imagens sobre um novo espaço de escritura. Uma paisagem de cartazes 
organiza nossa realidade. É uma linguagem mural com o repertório das 
suas felicidades próximas. Esconde os edifícios onde o trabalho foi 
encerrado, cobre os universos fechados do cotidiano; instala artifícios 
que seguem os objetos da faina para lhes justapor os momentos 
sucessivos do prazer. Uma cidade que constitui um verdadeiro “museu 
imaginário” forma o contraponto da cidade ao trabalho.34 
 

Um outro trabalho interessante que gritou pela falta de horizonte é a obra 

“Detetor de ausências”, 1994, de Rubens Mano. Uma projeção de um canhão de luz 

                                                 
34 CERTEAU, Michel de.  A cultura no plural.  São Paulo: Papirus, 5a. ed., 2008. p. 46. 
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no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, conduzia uma luz a quilômetros de 

distância, forçando-nos a ver a importância contemplativa do horizonte e, ao mesmo 

tempo, seu estilhaçamento pela ausência de um projeto arquitetônico. Nosso olhar 

ficou achatado por um astigmatismo desordenado, em que a direção nos ficou 

distorcida. 

 

 
Detetor de Ausências de Rubens Mano, 1994 

 

Fomos exorcizados dos nossos cotidianos, dos nossos bairros e das nossas 

nações, em troca de uma vertigem de liberdade. Porque no mundo do espetáculo 

aceitamos viver da aparência da nossa imagem mental. Trazendo Lipovestky35 para 

nossa discussão, o sujeito precisa ‘parecer ter’.  

Vivemos então em cidades disneyficadas dos shopping center, porque ainda 

materializamos nosso mundo encantado, dormindo com a consciência tranqüila que 

ele não depende de nós para mudar. Transformamos-nos em sujeitos pseudo-

aristocratas que querem se desresponsabilizar para lapidar sua imagem como num 

software de edição de imagens, em uma vida social que também está para fora. 

Clarice Lispector dizia: “tem gente que cose para fora, eu coso para dentro”36. Até o 

dentro agora está para fora, diluindo-se na multidão imaterial das transmissões, onde 

o corpo se projeta por antenas que recebem esse sujeito codificado, que parece ser. 

                                                 
35 LIPOVESTSKY, Gilles.  O império do efêmero.  São Paulo: Companhia das Letras, 1989. 296 p. 
36 BORELLI, Olga.  Esboço de um possível retrato.  Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1981. p. 83. 
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Da mesma maneira como se estruturam as diversas partes do mecanismo 
de um objeto, assim também tendem a se organizar entre si, 
independentemente do homem, os diversos objetos técnicos, remetendo-
se uns aos outros na uniformidade de sua práxis simplificada, 
constituindo-se assim em uma ordem articulada que segue seu próprio 
modo de evolução tecnológica e onde a responsabilidade do homem se 
limita a exercer um controle mecânico do qual na sua forma extrema a 
própria máquina se encarregará.37 
 

Com o enfraquecimento histórico, um novo projeto estético se estabelece. O 

dadaísmo e o surrealismo trataram de enterrar a arte moderna. Um mundo ausente 

toma forma, um mundo que nunca existiu e que se sobrepõe à história. Esse projeto 

se inicia dentro da própria modernidade porque, seguindo à inspiração de Oscar 

Wilde, no seu diário do cárcere, “a modernidade provocou uma mobilidade 

geográfica e social, um desenraizamento que sucessivos estímulos industriais e 

políticos reforçaram, de maneiras construtivas e destrutivas”38. 

A partir daí, o novo não mais importa. Começa uma nova história, com os 

fragmentos de uma outra que ficou congelada para servir de falsa referência, de falsa 

consciência. No mundo novo tudo foi partido, todos podem ser qualquer coisa, 

porque o afeto foi esmaecido e a profundidade deixa de afetar o ser em si. A lógica é 

a da comutabilidade. As coisas só têm a função de existir exteriormente. O abismo 

das superfícies, o inferno das aparências, diria Baudrillard39. Nas palavras de 

Fernando Pessoa, “para criar, destruí-me; tanto me exteriorizei dentro de mim, que 

dentro de mim não existo senão exteriormente”40. Esse espírito pode vagar, sem 

barreiras, pelos feixes de luz do mundo re-encantado que faz esquecer que o Sol, 

também já objetualizado, só brilha porque não pensa e que podemos nos eternizar na 

nossa individualidade externa do instante. 

O bojo dessa nova cultura que surge é a encenação. Encenação orquestrada 

pelos dominantes culturais que, recolhendo os pedaços da fragmentação, da não-

linearidade, da não-profundidade, tem como resultado a submissão da cultura, de, 

nas palavras de Debord, “tudo não [precisar] se justificar”41. A perda da referência 

foi fundamental para esse momento, porque pela impossibilidade crítica, as coisas 

nem alienar mais podiam, porque o homem já havia se abandonado e seu cotidiano 

                                                 
37 BAUDRILLARD, Jean.  O sistema dos objetos.  São Paulo: Perspectiva, 2006. p. 57. 
38 WILDE, op. cit., p. 162. 
39 BAUDRILLARD, Jean.  Da sedução.  São Paulo: Papirus, 2. ed., 1992. 208 p. 
40 PESSOA, op. cit., p. 125. 
41 DEBORD, Guy.  A indústria do espetáculo.  São Paulo: Contraponto Editora, 1997. 240 p. 
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já estava alienado. A comunicação se dissolveu como o sólido no ar. Foi o sujeito 

quem morreu.  

A realidade é exibida pelas telas e monitores. A vida é sentida na distância e 

não é mais necessário interferir. Avulso num espaço onde os sentidos são 

escolhidos, a solidariedade e outras virtudes do homem também são assistidas pelo 

sujeito-telespectador do real alheio.   

A banalização da existência se dá entre o real e o não real, num momento em 

que a própria vida vira uma mercadoria da indústria da cultura, em que o sujeito-ator 

espera os aplausos no fim de cada ação. Um sujeito que busca o reconhecimento 

fácil e em longa escala. Um sujeito que encena suas virtudes por trás de uma falsa 

responsabilidade social. Ele está atuando em tempo integral na indústria 

cinematográfica que viraram as cidades, com suas câmeras espalhadas por todo o 

canto e com seus onipresentes MSN42 ligados para não perder nada importante. Esse 

sujeito vive para gravar esse filme.  

Importante frisar a incorporação dessa realidade nos corpos. E podemos 

ressaltar desde as primeiras acoplagens das tecnologias ao corpo (por dentro, no 

caso da medicina; por fora, as mídias móveis que nos isola da multidão), até a 

vetorização do corpo em que as mulheres que costuram para fora se deformam para 

parecerem jovens e perfeitas. Perdem a expressão e o formato do rosto porque não 

sabem mais se são corpo ou imagem.  

Exemplo mais acabado é a estética do transexual 3D (terceira dimensão) que 

contaminou os meios de comunicação e a vida social. Numa luta travada com o 

envelhecimento do corpo e na busca de uma imagem para a vida, o sujeito se 

deforma para esconder a velha carcaça enferrujada. Importante também trazer 

Baudrillard e Da sedução43, quando aponta o travesti como expoente máximo da 

sedução – como alguém que deseja ser o objeto de desejo do outro. Caso da 

apresentadora da TV Globo, Ana Maria Braga, comparada a um avatar 

(memoralizemos também a estética do ballet da Bauhaus). Convivem com a dor das 

operações e se transformam em verdadeiras cobaias do bizarro – e encontram 

satisfação nisso. 

 
                                                 
42 MSN Messenger é um programa da mensagens instantâneas que permite que um usuário da Internet se 
relacione com outro que tenha o mesmo programa em tempo real, podendo ter uma lista de amigos 
"virtuais" e acompanhar quando eles entram e saem da rede. 
43 BAUDRILLARD, op. cit. 
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O corpo sexuado está entregue hoje a uma espécie de destino artificial. 
Esse destino artificial é a transexualidade. Transexual não no sentido 
mais geral do travestido, de jogo de comutação dos signos de sexo, e, por 
oposição ao jogo anterior da diferença sexual, de jogo da indiferença 
sexual, indiferenciação dos pólos sexuais e indiferença ao sexo como 
gozo. O sexual tem por objetivo o gozo (é o leitmotiv da liberação), o 
transexual tem por objetivo o artifício [...] 44 

  
Na cibercultura o sujeito consegue mais que se avatarizar. Para Mark Dery45, 

o homem consegue se desprender do mundo geográfico pela velocidade de escape. 

Ela é a velocidade que qualquer corpo precisa para vencer atração gravitacional da 

terra ou de qualquer outro objeto e deslocar-se no espaço seguindo uma trajetória 

em uma distância infinita com velocidade zero. Nesse universo cibernético, o corpo 

se transforma. Para Kroker, a língua toma outra forma, adquirindo, por exemplo, 

sons dos diferentes referentes corpóreos. Aqui não é gozar consciente da solidão, é 

gozar sem secreção. “Não muito distante, a língua mediava respiros, lábios e 

movimentos do maxilar, mas a língua digital está em um universo de lábios 

flutuantes, olhos falantes, cabelos gritantes, genitálias fofoqueiras, pés 

lamuriosos”46. 

Os órgãos do corpo começam a perder suas funções originais e o cérebro se 

transforma na grande máquina de projeção: a nossa câmera escura. Não será esse o 

início efetivo da estética do extraterrestre, com o agravante de que o exercício do 

pensamento também foi enfraquecido? O grupo galês Manic Street Preachers 

conseguiu um resultado fílmico do sujeito que vai se empobrecendo na 

                                                 
44 BAUDRILLARD, op.cit., 2002. p. 27. 
45 DERY, Mark.  Velocid de escape: cibercultura em el final del siglo.  Espanha: Siruela, 1999. 435 p. 
46 KROKER, Arthur.  SPAMS: virtual reality, android music and eletric flesh.  Canada: St. Martin’s 
Press, 1990. p. 37 
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sensibilidade, na medida em que a tecnologia se encaixa e o corpo materializa essas 

mudanças. Por dentro, vive intensamente o escatologismo de François Rabelais 

(1550), de uma forma higiênica. Todos se lambuzam, num eterno carnaval, nas fezes 

inodoras da cibercultura que nos aliena da nossa decadência. 

 

 
Vídeoclipe de If you tolerate this then your children will be next, de 1998 

 

Quando o lobo ferve em seu caldeirão a cultura e o consumo, o capitalismo 

que já era ingrediente do consumo se sobressai e bóia heterogêneo como óleo 

n’água. Ele toma a frente da história, matando os corpos que não conseguiram mais 

respirar. Estamos falando aqui de submersão total e absoluta. Do sujeito que é 

conduzido no fundo de uma água que uma empresa petroquímica qualquer derramou 

seu óleo assassino, mas é bonificado com máscaras de oxigênio dos meios de 

comunicação e consegue se adaptar na condição média de um Big Brother. Lá 

embaixo, nesta vida submersa, existir não é mais contemplação em momento algum.  

Nesse contexto, o consumo se refaz na imaterialidade líquida, usando dessas 

imagens como mercadorias polivalentes, num momento hiperestético integrado ao 

capitalismo tardio, em que surgem novas formas de coletivo: o mundo vira um 

grande aquário (a própria Arca?). Para Lucien Sfez essas vãs tentativas de uma 

saúde perfeita, como os projetos Biosfera 2 e o Genoma, significam uma tentativa 

utópica de retorno à origem, voltar a um Adão antes da queda.  
 
As utopias mudaram de signo, e a ideologia perdeu a sua base 
tradicional. As utopias não se opõem à realidade e a ideologia deixou de 
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ser um signo das coisas, para se transformar em signo-coisas, coisas-
signos. E o inimigo não está no exterior para ser combatido ou 
civilizado. Não é mais o selvagem, o negro, o judeu, o burguês. O 
inimigo está dentro de nós, na cidade poluída, nos nossos genes, na 
camada de ozônio, na droga, no colesterol, anônimo, e quem o combate é 
a tecnociência onipotente. A ideologia está aqui, mas como que 
entrelaçada na utopia da saúde perfeita do corpo e do Planeta, 
interdependentes. E essa utopia é prática.47 
 

Aliado à mídia, que cria uma aura particular, que é difundida e 

estandardizada pelas sociedades – sem níveis de cultura, o consumo e a cultura 

deixam suas marcas num novo sujeito isolado no presente. A colonização do tempo 

e do espaço vem de uma adaptação que reordena o político e o social, para que tudo 

pareça acontecer num presente petrificado. Acontecer num instante paralelo que está 

fora do tempo (porque o próprio homem nunca soube lidar com o tempo) e que não 

aceita ser partícula mínima. Na perspectiva de Jeudy, ele passa a ser dublado pela 

imagem, que é o espelho que o significa. “[...] o espelho de si mesmo, como o da 

sociedade, é dado por cenas televisivas, por sondagem de opinião, por estratégias de 

comunicação que não param de querer significar o que são as pessoas.” 48 

A mídia, dentro desse círculo, está colada às cidades por uma simbiose e 

provoca uma contusão entre o real e o imaginário, apostando numa estética do 

desaparecimento. Acordar e dormir agora se chama fade in e fade out e existir é um 

espetáculo.  

Então, a história parte de um imaginário construído por roteiros, de uma 

sociedade fantasmagórica, das cidades-cenários. As luzes são os holofotes e a 

imagem do outro é filtrada por lentes. No capitalismo tardio, a tecnologia faz o 

invisível ocupar espaço e o visível desaparecer, possibilita a criação de máquinas de 

sonhos. O sujeito se estilhaça entre o mundo interior e exterior e sua sensibilidade 

alcança um universo fantástico na vida acordada. Universo já para além de tudo o 

que ele pode imaginar que conhece.  

Esse sujeito externo roda num ciclone de excessos. A estética de uma 

esquizofrenia degenerativa é a única visão possível. O cantor americano Rozz 

Williams (na foto seguinte) que monta um grupo no final dos anos 1980, o qual vem 

a se chamar Christian Death em ironia à grife Christian Dior, embebeda-se dessa 

loucura pós-moderna incontrolada. Cria diversos projetos onde mistura elementos 

                                                 
47 SFEZ, Lucien.  A nova utopia dos tempos modernos: a da saúde completa.  Folha de São Paulo, 7 abr. 
1996.  Caderno Mais! p. 12. 
48 JEUDY, Henry Pierre.  A ironia da comunicação. Porto Alegre: Sulina, 2001. p. 49. 
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contestadores históricos e religiosos na sua arte de colagens, na qual, por exemplo, 

um andrógino admira Hitler e Jesus Cristo tem uma máscara de porco no rosto. 

Performances em que come carne de gato morto e regurgita.  

 

 
 

Musicalmente, mistura batidas cardíacas com violinos, narrando seus spoken 

words em inglês arcaico, lamentando sua transpassagem dos portões de pérola. 

Programa sua morte para o dia 1 de abril, dia da mentira, aos 33 anos de idade, idade 

que Cristo morreu. Suicida-se em seu apartamento, deixando um poema que nas 

entrelinhas se queixa da ausência de sentimentos humanos primitivos.  
 
[...] Quando você ouvir essa mensagem, já terei partido 
Obrigado pela força do tempo e uma voz que sussurra “não há outra 
opção” 
O som de uma arma de fogo ao longe, num horizonte azulado 
Surgindo lentamente feito gotas de sexo, incitando o caos em veias 
dissonantes 
Sim, avancei, transpus, cruzei livremente os portais de pérola 
Fui conduzido, sem perceber, até a bifurcação do caminho 
Agora cheguei à presumida insanidade paralela, uma trilha estreita 
dividida por milhões de existências fragmentadas [...]49 
 

                                                 
49 Início da música “Dec. 30, 1334”, do álbum Whorse's Mouth (1995). 
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É o retrato de um sujeito estilhaçado que não dá conta de viver num mundo 

sem aura. Sujeitos que não usam as máscaras do sistema e que vêem a morte como a 

última brecha. Sujeitos que vivem a insônia dura e que adiantam o sono. Algo já 

visto na história da fama e que pode ser revisitado por cada pequeno ator da vida 

social fantasmagórica e espetacular, quando a indústria farmacêutica não mais 

conseguir anestesiar suas fraturas. 

Mas a morte não é um problema para o 

digital. As máquinas não morrem, apenas 

precisam de reparos. Enquanto a moça que 

sofreu um acidente e vegeta numa cadeira de 

rodas, continua aparecendo sorridente na 

janela de amigos do Orkut e recebe convites 

para as festas do fim de semana, muito antes a 

atriz Marilyn Monroe também nos mostrava 

como foi dolorido ter o corpo mais perfeito de 

todos os tempos, retalhado por baixo dos belos 

vestidos, na foto ao lado, de Bert Stein. Hoje, 

mais do que nunca, a indústria da cultura se 

volta para esses “errantes” que gostam de 

viver perigosamente. Keith Mozz, Courtney Love, Pete Doherty, Amy Winehouse, 

Britney Spears etc. são imagens muito lucrativas na era em que lógica cultural é o 

capitalismo. 
 
Não é de se estranhar que, em tal dinâmica de iconografia e antropofagia, 
o mercado cultural alimente-se e promova uma grande celebração de 
ícones mortos, atividade que, na América, já é chamada de “negociação 
de celebridades mortas”. Agência como a CMG Worldwide encarregam-
se de farejar o potencial pós-morte das celebridades. Os seres grifes, já 
pertencentes à última etapa da “devoração”, passam a ser negociados e 
comercializados seus direitos de imagem.50 
 

A estranha morte de Lady Di também se mistura a esse flerte midiático com 

a indústria da morte, em que paparazzi51 perseguem perversamente celebridades 

para flagrá-los, invadindo a sua maior intimidade. O fotógrafo Erwim Olaf retrata 

como o consumo dessas celebridades e os nossos objetos de consumo são tantas 
                                                 
50 ROCHA, Rose Melo.  “A cartola da mídia: sacando imagens, materializando magias”. In: ______.  
Revista Famecos: mídia, cultura e tecnologia, Porto Alegre, n. 24, p. 62. 
51 Os paparazzi são fotógrafos que perseguem incansavelmente as celebridades, figuras públicas e suas 
famílias em busca de oportunidades para fotografá-los em momentos comprometedores e desagradáveis. 
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vezes motores da nossa própria desgraça. E o próprio consumo se incumbe de cuidar 

das mortes com as suas funeral homes52 – promovem velórios com música ao vivo, 

buffet, maquiangens nos defuntos e ainda se incumbem de despachar os corpos. 

 

 
Trabalho do fotógrafo holandês Erwin Olaf 

 

Uma ruptura entre carne e espírito causada por tantos fatores despejou o 

homem num novo existir, porque “o efêmero é imbuído de valor perene quando a 

momentalização se torna o único meio de consagrar o que corre o risco de cair no 

esquecimento”53. Agora, ele não se entende mais como sinfonia, como dizia 

Fernando Pessoa, no seu Livro do Desassossego: “minha alma é uma orquestra 

oculta; não sei que instrumentos tangem e rangem, cordas e harpas, timbales e 

tambores, dentro de mim. Só me conheço como sinfonia”. Com a desgraça 

difundida às massas, dita por Jameson54, quem rege a orquestra é o império da 

cultura. A mônada, conceito leibnizino de espelho perpétuo do universo, foi 

quebrada pelo lobo e os instrumentos nos foram presenteados num natal qualquer, 

quando ele se disfarçou de papai Noel para nos envenenar. E tocamos um concerto 

                                                 
52 Funeral Homes são empresas que cuidam de eventos funerários de alto luxo em casarões tombados 
como patrimônio histórico. 
53 JEUDY, op. cit., p. 63. 
54 JAMESON, op. cit.  
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quase sem melodia, como uma trilha para nos dizer o que as palavras já não podem, 

num momento em que se comunicar é não se comunicar. Apáticos e distantes da 

contemplação da vida, apenas seguimos mecanicamente as partituras compostas, 

para permanecer na orquestra, tentando dar beleza para a infelicidade, em alguma 

clareira do caos. 

 
 
1.3 ESTETICIZAÇÃO DA CULTURA: O SUJEITO ESTILHAÇADO E 

PROJETADO PARA OUTRA VIDA 

  

Surgem novas formas de sociabilidade, uma nova estrutura de sociedade numa 

dimensão planetária da vida. Muitos sujeitos foram lançados à margem da 

contemporaneidade, enquanto outros foram abduzidos e esqueceram práticas 

históricas na era dos excessos e da imposição de um “novo homem”. Mesmo que os 

marginalizados ainda resistam a esse caos instaurado pela revolução tecnológica e, 

mesmo não dominando os novos códigos, sentem o reflexo da contaminação de suas 

culturas. Estamos, a cada dia, mais próximos de uma suposta universalização e mais 

distantes de nós mesmos: enriquecendo-nos de novas experiências e nos 

empobrecendo das experiências humanas. Ninguém está ileso. 

O novo discurso que marca a mudança é dotado de um encanto irresistível e 

vem adoçado por um orgulho antigo da humanidade, de sempre superar seus limites, 

de estar sempre à frente do seu tempo e transformar tudo em função da sua 

felicidade. E com a ajuda das técnicas, que já pensadas como nosso próprio destino 

e usadas quase em seu maior potencial, vamos (trans) formando-nos em novos 

sujeitos a partir de um mundo ressignificado e construído. 
 
Porque “[...] na época da globalização, alteram-se quantitativa e 
qualitativamente as formas de sociabilidade e os jogos das forças sociais, 
no âmbito de uma configuração histórico-social de vida, trabalho e 
cultura, na qual as sociedades civis e nacionais revelam-se províncias da 
sociedade civil em formação”55. 
 

Nessa era, as máquinas que foram introduzidas ao longo da história, em 

nosso cotidiano, se autonomizaram e todas as facetas da vida social se 

desestruturaram. Elas promoveram a passagem do real para um além do real. E o 

sujeito, mutilado, se volta a adequação à uma vida tecnicista, sendo sugado por 
                                                 
55 IANNI, Octávio.  O príncipe eletrônico.  In: _______.  BACCEGA, Maria Aparecida (Org.). Gestão de 
processos comunicacionais. São Paulo, Atlas, 2002.  p. 57. 
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processos que engolem sua racionalidade e que invertem as condições das máquinas 

de simples ferramentas para o núcleo do hiperreal56. 

 Estamos a caminho de um projeto inacabado, em direção às terras invisíveis, 

em processos de desrealização e de dessubjetivação, buscando horizontes a partir do 

real. Um mundo outro, impalpável a partir da sua própria imaterialidade, onde as 

ciências exatas projetam, por meio de seus códigos, uma segunda pele, como o 

lençol que dá forma ao fantasma – escondendo a invisibilidade do interior desse ser. 

Interior que desconhecemos, do qual somos “poupados” e que é essência do seu 

funcionamento. Nessas terras das ausências, “o fantasma se torna real e o real vira 

fantasmagórico”57.  

Vamos misturando-nos às águas digitais, com nossos remos ainda antigos e 

sendo conduzidos pelos ventos fabricados pela mesma hegemonia que se apropriou 

da sua condição de dominante para permanecer no poder. Enquanto o sujeito, sem 

horizonte e perdido na cômoda e promissora felicidade vindoura, vai ao encontro da 

introjeção de uma nova cultura irreversível, que se apresenta mascarada de otimismo 

e o afeta com uma suposta inofensividade. Seria esse mais um desvio antropológico, 

assim como quando o homem, ao pensar, rompeu com a natureza? Agora parece 

almejar o abandono total e absoluto da sua condição humana. 

A razão perde seu sentido. É a cultura da estética que domina. É um mundo 

de aparências. Se Deus morreu, como Nietzsche58 postulava, o homem assume ser o 

próprio deus quando cria a sua versão de espírito. A vida criada pelo homem é 

mantida por energias, sinais, códigos etc. – fórmula essa quase desconhecida quanto 

a composição da alma humana. 

A estética é a materialização desse fantasma, o lençol branco em si. É a 

mediação entre essa comunicação codificada e significada com nosso cérebro. Com 

a alma emancipada do corpo, a estética é o motor desse barco que nos leva para uma 

outra faceta. Como diz Felinto, “a exterioridade do corpo não poderia ser senão um 

incômodo, pois ele se afasta assim da sede de toda verdade: o espírito como uma 

                                                 
56 BAUDRILLARD, op. cit., 2002. 
57 ANDERS, op. cit. 
58 NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm.  Gaia ciência.  São Paulo: Companhia das Letras, 1ª. ed., 2001.  375 
p. 
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origem absoluta”59. Esse homem feliz navega esperançoso, enfeitiçado por um novo 

olhar, deixando para trás o deserto do real.  
 
Hoje a abstração já não é a do mapa, do duplo, do espelho ou do 
conceito. A simulação já não é simulação de um território, de um ser 
referencial, de uma substância. É a geração pelos modelos de um real 
sem origem nem realidade: hiper-real. O território já não precede o 
mapa, nem lhe sobrevive. É agora o mapa que precede o território – 
precessão de simulacros – é ele que engendra o território cujos 
fragmentos apodrecem lentamente sobre a extensão do mapa. É o real, e 
não o mapa, cujos vestígios subsistem aqui e ali, nos desertos que já não 
são os do Império, mas o nosso. O deserto do próprio real.60 
 

Ele sequer toma conhecimento de que no mundo aplicado tudo é mediado e 

representado em si. Tudo busca artificializar, representando o real a partir de uma 

verdade dada, porque o real é uma simulação. O preter real, que Quéau conceitua 

como uma pseudo-realidade mais plástica e mais complacente61, é a vista projetada 

pelos nossos binóculos, que permite visualizar esse novo mundo, essa nova 

sociedade. Esse homem almeja apenas o mundo abreviado de Benjamim62, porque 

no digital ele não precisa de esforço, tudo parece resumido como num trailer de 

cinema. O estímulo visual acontece independente de sua vontade. 

Atrás, a sociabilidade está então desconfigurada, a partir de um caos coletivo 

que, mesmo partindo do invisível, toma forma acabada no real. Afinal, mesmo 

perdendo a sua legitimidade, o real resiste no balão de oxigênio. Surge assim uma 

nova espécie de vida social, na qual uma parte começa a ser atualizada, 

transformada e toma uma nova modelagem que banaliza os sentidos antigos – as 

próprias relações se dividem efetivamente e diariamente entre máquinas e mais 

máquinas.  

 

                                                 
59 FELINTO, Erick.  O corpo impuro: sobre a digitalização da matéria no imaginário da cibercultura.  In: 
______.  XII Compós.  São Paulo, 2006. p. 4. 
60 BAUDRILLARD, Jean.  Simulacros e simulações.  Lisboa: Relógio d’Água, 1981. p. 68. 
61 QUÉAU, Philippe.  O tempo do virtual.  In: ______.  PARENTE, André (org.).  Imagem máquina: a 
era das tecnologias do virtual.  São Paulo: Editora 34, 1996. p. 97. 
62 BENJAMIM, Walter.  Obras escolhidas: Magia e técnica, arte e política.  Rio de Janeiro: Brasiliense, 
5ª. Ed., 1995. 256 p. 
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Labirinto do Fauno, de Guilhermo Del Toro (2006) 

 

As crianças, na contemporaneidade, já experienciam, de forma empírica, 

essa duplicidade do humano e do fantasma e já oferecem novos discursos a partir 

desta nova realidade. Vivenciam um mundo duplo – humano e tridimensional, como 

no Labirinto do Fauno, de Guilhermo Del Toro (2006). Compartilham também do 

paradoxo de ainda não encontrar respostas conflitantes e convincentes dentro do 

próprio ambiente social. “A falta de experiências sociais fora dos meios e a carência 

de atividades que permitem um desenvolvimento harmônico do corpo e das 

emoções poderiam estar formando gerações de difícil adaptação ao mundo real”63. 

Refratam esse mesmo caos em culturas que extravasam seu próprio universo local, 

sem condições de confrontar com a sociedade emergente, que ainda, em sua grande 

maioria, está imersa material e imaterialmente nas formas antigas de comunicação, 

num desnível econômico que também seguiu viagem, que automaticamente provoca 

outro desnível entre os sujeitos e máquinas: o comunicacional. O excluído digital é o 

sujeito sem imagens. É fundamental considerar que as transformações acontecem 

em um longo processo, que se dá ao longo da história. 

A experiência do simultâneo vai se tornando marcante. Para Baudrillard, a 

história perde muito pela simultaneidade: “Todos os elementos esgotam-se numa tal 

simultaneidade que as ações não recobram mais seu sentido, os efeitos não 

remontam mais as suas causas e a história já é incapaz de neles ser refletida”64. Com 

                                                 
63 VILCHES, Lorenzo. A migração digital.  São Paulo: Edições Loyola, 2003. p. 125. 
64 BAUDRILLARD, Jean.  A alucinação coletiva do virtual.  In: ______.  Folha de S. Paulo, 28 jan. 
1996.  Caderno Mais!  p. 12. 
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a experiência do imaterial, o tempo e o espaço foram brutalmente desestruturados. 

Isso se refletiu, por exemplo, para acontecimentos que passam pela abertura das 

grades territoriais e até mesmo a velocidade da vida que, antes, era configurada pelo 

trabalho. Conseqüentemente, altera-se o conceito de local, o conceito de passado, 

presente e futuro. Na terra prometida, além de não haver delimitação, a estética 

tecnológica tem aparência de presente. 

Essa é a já conhecida cultura digital – cultura projetada e exibida por códigos 

que instituiu novas relações sociais e que movimenta o conhecimento de uma outra 

forma. A memória social é um banco de dados e as dúvidas podem ser sanadas na 

hierarquia de softwares de busca, dos estereótipos do Google; a infinidade das 

coisas pode ser desvendada a partir de uma única máquina e dos hiperlinks não 

lineares que as medeiam, a partir de redes que interligam o planeta. No conceito de 

voyerismo de Anders65, pode-se apreciar de forma alheia um site de conteúdo 

acadêmico ou nazista. Pode também se apropriar de meias verdades e produzir 

discursos descontextualizados, partindo delas como verdades. Porque se a história 

perde, de certa forma, o seu sentido original, é o filtro da percepção, mais do que 

nunca, os estereótipos. A qualidade da verificação, a partir da cultura, se torna 

impossível. Afinal, a história é sempre construída nas práticas das ações, das 

relações. Então, a migração da cultura real não pode servir de modelo de 

interpretação ideal para essa nova cultura presentificada.  

Em contrapartida, no percurso, ocorre um aval frenético por parte da 

sociedade, reforçado e encorajado pelos meios de comunicação, no vislumbre dos 

tempos democráticos, dos tempos modernos. O sujeito foi bombardeado pelos media 

e transportado para além dos corpos e das máquinas. Analisar a história da 

comunicação é entender o quanto a sociedade da informação preparou-nos para a 

passagem para esse sujeito espectro. O quanto fomos convertendo-nos em objetos, 

em projeções; o quanto fomos nos tornando íntimos ao novo e acreditando nesse 

projeto sem projeto. A partir dos media foram construídos significantes que 

irradiaram as culturas, em busca de uma auto-suficiência, de uma ficção, uma 

realidade cínica de um projeto auto-referente. Enquanto a subjetividade foi se 

estilhaçando e o mundo se transformando em um grande cenário, porque nesse 

universo, “o jogo da sociabilidade é o da performance”66.  

                                                 
65 ANDERS, op. cit. 
66 ROCHA, op. cit.,  p.159. 



 51

 
 
1.4 NO DESCENTRAMENTO DO SUJEITO, A CENTRALIDADE DA 
COMUNICAÇÃO 
 

A comunicação está claramente no bojo dessas transformações e nos levou a 

embarcar em direção ao preter real por etapas. A lógica arquitetônica da Internet 

parte da estética dos próprios meios. O rapto do real e o retorno às imagens como 

forma interpretativa do mundo, possibilitado pela “obesidade mórbida da estética”67, 

ampliou e adulterou o diálogo viscoso e tenso entre mídia e imaginário. Isso resultou 

a partir da lógica midiática, que necessita do imaginário para se mediar a 

comunicação numa sociedade fantasiosa, exibicionista e higiênica, que altera sua 

vida concreta para uma simulação imagética, para ser legítima a partir dela, para ter 

a vida assistida e transformada em imagem. “Encontro-me [...] deitado sobre 

imagens, dançando entre imagens, imaginando imagens e por elas sendo 

imaginadas. Ou seria melhor imageada?”68 Difícil conseguir se ver de fora, já que o 

reflexo real se dá na própria vida social e esse ficou ofuscado pela vertigem social 

juntamente com suas estátuas. “Com a eliminação do corpo, com a virtualização da 

subjetividade, a nova tecnognose se revela como campo inesgotável para a 

elaboração de mitos e imagens de uma metafísica da ciência.”69 

Pensar o sujeito dentro sociedade do espetáculo é compreender como 

entramos no mundo da fantasia, da fé verdadeira de Abraão que não cabe em 

palavras mostrada por Kiekegaard, em “Temor e Tremor” (1843), onde 

experimentamos ser um outro que nos proporciona um reconhecimento fácil, 

epidérmico e em grande escala. Essa patologia dos excessos, do registro de tudo, da 

autopromoção, da necessidade de gozar. É a incorporação de uma nova estética 

social e da imposição de uma forma de sentir o já sentido. De um sentir alheio ao 

nosso sentir humano, de um sentido próprio adquirido pela fantasia que alimenta o 

real.  
 
 
 

                                                 
67 TRIVINHO, Eugenio Rondini. “Estética da cultura, comunicação e pós-modernidade”. 552 f.  
Dissertação (Mestrado em Ciências da Comunicação) – Escola de Comunicação e Artes, USP, São Paulo, 
1992. 
68 ROCHA, Rose de Melo. “uma comunicação de limiaridade: imagens, fabulações e seus efeitos coti-
dianamente espetaculares”. In: ______.  Revista Famecos: televisão e comunicação.  Porto Alegre, n. 34, 
2007. p.39. 
69 FELINTO, Erik.  A religião das máquinas.  Editora Sulina. Porto Alegre: 2005. p. 45. 
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É preciso não esquecer que, no horizonte do já sentido, a dimensão 
estética pertence à sociedade, não aos indivíduos que nunca foram tão 
vazios e espectrais quanto hoje, obrigados como são a serem moeda, não 
importa se verdadeira ou falsa.70  
 

Todas as esferas da vida foram devidamente afetadas, porque o sujeito, em 

busca de sua liberdade, se voltou (se moldou) a partir dessa unificação e, logo, se 

adequou a essa cultura da permissividade que permite uma ficção de participação, 

em que ele é um objeto como qualquer outro da também enfraquecida publicidade 

pós-moderna. 
 
E [...] por sentirmos a alma doente, damos a cada ser, a cada objeto, um 
valor de milagre. Uma mulher que dança sem pensar, uma garrafa em 
cima de uma mesa, avistada através de uma cortina: cada imagem se 
torna um símbolo. A vida parece-nos refletir-se completamente neles, na 
medida em que a nossa vida, naquele momento, neles se resume.71 
 

Os interesses se invertem e se banalizam nos seus sentidos, porque não 

partem mais de uma nação, de uma ideologia, de nada fixo. Não se encontra um 

antídoto dentro da própria zona de conflito que se instituiu. Tudo pode se alterar o 

tempo todo e o erro também é apenas uma condição provisória do jogo. É a 

perfeição que se busca.  

A idéia de democracia, vinda das formas visuais unidas e possibilitadas pelo 

virtual, ainda descaracteriza a Internet enquanto mídia, no sentido original de que 

“[...] ela realiza limpidamente a metamorfose da mercadoria em ideologia, do 

mercado em democracia, do consumismo em cidadania”72. Como se o nosso 

transitar pelo virtual fosse uma alternativa de libertação dos valores sociais 

impostos. Enquanto isso, as mesmas forças dominantes criam tecnologias que, sem 

nosso conhecimento e aval, nos vigiam e nos administra, para nos condenar a 

experimentar o que já foi decidido. 

Essa falsa idéia de espaço democrático vem em relação às possibilidades de 

espaço, lugar, de uma nova geografia. Diferentemente do mundo real, na 

imaterialidade qualquer mortal pode se apropriar das terras (blogs, fotologs, egologs 

etc.) com o conteúdo do deslumbre pessoal. Até mesmo os esquizofrênicos 

abandonados pela sociedade são aceitos, porque existe aí uma identificação (a Arca 

leva muitas espécies). Da mesma forma pode também se apropriar de textos, 

imagens, artes e pensamentos. Todo mundo é ninguém num mundo tão vasto e essa 
                                                 
70 PERNIOLLA, Mario. Do sentir. Lisboa: Editorial Presença, 1993. p. 39. 
71 CAMUS, Albert.  O avesso e o direito.  São Paulo: Record, 1997. p. 97. 
72 IANNI,  op. cit., p. 57. 
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mesma indústria que impulsiona as mídias eletrônicas, desenvolve softwares que 

nos dão pequenos poderes vulgares, nos possibilitam a manipulação, a adulteração e 

o plágio. Como desenvolver políticas para punir um cidadão virtual? “[...] não há 

bordas [efetivas] nacionais no ciberespaço, e quando acessamos uma informação na 

rede ela pode estar arquivada em um computador em qualquer outro país [...] Essas 

informações não passam por uma alfândega digital.”73 Para Castells, “[...] a idéia 

que as pessoas podem ter da sua própria comunicação, com códigos de comunicação 

não controlados por nada ou muito dificilmente, é uma idéia muito libertária, quase 

anarquista.”74 

É preciso muito cuidado para se manter lúcido nas terras virtuais, porque 

tudo parece estar acontecendo exatamente agora, “[...] tudo está navegando no 

presente presentificado petrificado”75. O chamado eterno-hoje de Nietzsche visto 

pela visão instantânea do tempo, com o agravante de que falta para essa visão 

imagens qualificadas. O tempo real é uma espécie de buraco negro onde nada entra 

sem antes perder sua essência. “É da natureza do virtual pôr fim não apenas à 

realidade, mas também à imaginação do real, do político, do social. Não apenas à 

realidade do tempo, mas também à imaginação do passado e do futuro”76. 

Estamos a caminho da bonança sem sair do chão, do real “antigo”, com a 

ilusão de que na “terra” digital nosso espírito repousará tranqüilo, na transparência 

do imaginário e do eu. Um lugar eterno e quase celestial, onde as almas tomarão as 

rédeas, onde o duplo se separa, abandonando a armadura (o corpo) recorrente num 

armário seguro e protegido de suas limitações. “A rede é imaginada [e vislumbrada] 

como o novo paraíso virtual, onde todos os seres humanos poderiam se encontrar em 

igualdade de condições; onde os conflitos de gênero, raça ou classe desapareceriam 

magicamente”77. É nesse “céu” onde construiremos o espiritualismo histórico? 
 
[...] é preciso admitir que a visão da costa se delineia ao longe não tem 
garantia alguma. Ela comporta uma boa parcela de sonho, é incerta 
quanto aos contornos daquilo que se configura e nada pode prever 
quanto à duração do trajeto a realizar. Belo programa, o da incerteza! 
Pois, mesmo ignorando onde vamos chegar, mesmo sabendo-nos 

                                                 
73 DUARTE, Fábio.  Democracia no território digital.  In: ______.  Revista Comunicação e Educação.  
São Paulo, n. 14, p. 27-32, jan./abr. 1998.  p. 27. 
74 CASTELLS, op. cit. 
75 IANNI, op. cit., p. 57 
76 BAUDRILLARD, op. cit., p. 13. 
77 FELINTO, op. cit., 2006, p. 1-15. 
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tributários da tormenta ou da calmaria, não é menos certo que estamos a 
caminho, e que o antigo mundo está atrás de nós.78 
 

 As águas oscilam com as ondas desta nova fábula. As ciências são os ventos 

que dão materialidade a nova utopia. A humanidade segue em viagem num novo 

“cinema 360º” projetado, que dá vida ao cenário bucólico. Mas, como num desfile 

de carnaval, milhares de corpos empurram os carros para poucos desfilarem em 

cima, simulando que tudo é fantasia, como as técnicas. O duplo também oscila como 

numa falha de transmissão, em que se confunde o cinza da paisagem com o da tela. 

O paraíso digital parece estar longe e, talvez, somente no imaginário coletivo. “Bem 

vindo à segunda vida”, diz ele. E logo volta ao humano, com os braços doloridos de 

remar. Dentro da Arca, as brechas permitem sua suposta autonomia, porque tudo é 

imperfeito como e para nós. Porém, jogar é mais emocionante. Sem espaço público 

ou privado, esse homem reprimido encontra aí sua possibilidade de transgressão 

anônima e não consegue usa-las ao seu favor. Corre nos fluxos do devaneio, nos 

quais pode descarregar sua fúria sem ser punido pelo pecado digital.  

 E nos deparamos com outro dos incontáveis paradoxos: Corpo ou alma, 

matéria ou espectro, carregam ainda a irreversível e inexplicável tragédia de existir. 

Disso não podemos ainda nos emancipar. Por outro lado, sem re-encanto, viveremos 

apáticos, sob os efeitos colaterais do mundo do qual somos parte, esperando pelo 

fim sozinhos na multidão. Não nos cabe assumir com os nossos braços esse corpo 

que não os têm, como no alucinador Santa Sangre, de Alejandro Jodorowsky 

(1989)79. Precisamos, sim, de respostas e, para voltarmos às questões ontológicas 

perdidas, primeiro precisamos redescobrir onde estamos, a quais culturas 

pertencemos, de que lado estamos politicamente etc. Não para o resgate das 

verdades ou para estabelece-las, mas para construirmos concretamente um novo 

lugar. Isso não é o Apocalipse, é o retorno a Gênesis. 

 

                                                 
78 LATOUR, Bruno.  Jamais fomos modernos.  Rio de Janeiro: Editora 34, 1994. p. 16. 
79 Internado em uma instituição mental, Fênix é um pobre moribundo que, através de um flashback 
esquizofrênico, revive seu passado traumático marcado por um mundo bizarro e pela amputação dos 
braços da mãe (fanática religiosa e adoradora da seita da "Santa Sangre" que tem fundamento uma santa 
também sem braços) pelo próprio pai. Fênix consegue fugir do hospital psiquiátrico, encontra sua mãe e 
dá início a uma sangrenta espiral de vingança, assumindo os braços dela. 
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Longa metragem ítalo-mexicano de Alejandro Jodorowsy, Santa Sangre (1989). 
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CAPÍTULO 2 
HIPER-ESTETIZAÇÃO E HIPER-REALIDADE 

NA VIDA DIGITAL 
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2.1 UMA ECONOMIA POLÍTICA PARA A SEGUNDA VIDA 

 

Para se compreender a história do homem, no pensamento ocidental, é 

fundamental considerar o surgimento das cidades, dos Estados e das Nações como 

verdadeiros marcos. O homem contemporâneo é caracterizado, em boa parte da 

literatura dita pós-moderna, como um sujeito que manifesta ojeriza da sua pré-

história, da sua não civilidade, da idéia de que o mito era quem organizava a vida 

social. Tanto que parece uma parábola bíblica pensar, hoje, que o homem já teve 

visões tão antagônicas de várias facetas da existência da qual temos – o trabalho, por 

exemplo, antes de o capitalismo receber do estado moderno seus modelos de 

realização, era condição para o exercício da humanidade80. Da mesma forma 

inofensiva talvez quanto se ancorar, no livro de Gênesis, a explicação para o 

primeiro corte que fragmenta a cultura: da fracassada tentativa da Torre de Babel. 

Para Sloterdjik essa metafórica fragmentação bíblica significa mais do que uma 

ruptura ou apenas uma passagem de uma sociedade teocêntrica para uma 

antropocêntrica. Significa, também e fundamentalmente, o momento áureo da 

castração política da espécie, pois foi esse um fluxo gerado “como resultado da 

intervenção divina contra o poder da humanidade unida”81.  
 
Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope 
chegue até aos céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não 
sejamos espalhados por toda a terra. Então, desceu o SENHOR para ver 
a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam; e o SENHOR 
disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é 
apenas o começo; agora não haverá restrição para tudo que intentam 
fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali sua linguagem, para que um 
não entenda a linguagem do outro.82 
 

Deixemos a “ingenuidade” das parábolas de lado, já que ironicamente a 

religião é peça do aparelho do Estado. Hobbes83 já dizia que todo homem é um lobo 

para o seu semelhante. Essa relação animalesca predatória de seus iguais o insere em 

uma natureza constitutivamente pouco democrática, em que o mais forte domina o 

mais fraco, em que o mais formoso é prioritariamente quem acasala. 

Paradoxalmente, em um espelho invertido do processo de bipedização, os seres 

                                                 
80 Ver DELEUZE, Giles.  Mil Platôs: Capitalismo e esquizofrenia.  São Paulo: Editora 34, 1997. 112 p. 
81 SLOTERDIJK, Peter. No mesmo barco: ensaio sobre a hiperpolítica. São Paulo: Estação liberdade, 
1999. 96 p. 
82 GÊNESIS, 11:4-7. 
83 GRUPPI, Luciano.  Tudo começou com Maquiavel: as concepções do estado em Marx, Engels, Lenin e 
Gramsci.  Porto Alegre: L&PM, 15 ed., 1998. 113 p. 
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vivos sempre almejaram ao conforto do sedentarismo obtido a qualquer preço. 

Podemos extrair, a partir destas simples e fundamentais abordagens, formas de 

enfrentarmos a problemática do quão complexo seria a acepção de um projeto 

comum à humanidade. E, logo, encontramos justificativa para os tipos diferentes de 

formação econômico-social, apontando, sob a perspectiva de Deleuze84, a economia 

como um pensamento que parte de um Estado. 

Deseja-se com esse pensamento ocidental fortalecer a idéia do homem como 

ser político, que teria sido protegido na sua diferença e amadurecido no Estado. 

Uma tática que coagiu esse aspirante-ingênuo homo economicus, que, já imerso na 

sociedade, nos seus parques temáticos políticos85, não pode viver de outra maneira o 

seu tempo. Um tempo coletivo no qual buscava compartilhar com seu semelhante 

esse bem estar, essa articulação necessária para permanecer em grupo, algo 

supostamente impossível em sua condição “natural”. No Estado, que por si é um 

contrato de caráter mercantil e político, nasceu o ator coadjuvante: o cidadão. Nesse 

lugar foi forjada esta pueril igualdade. Pois, na verdade, como disse Engels,  
 
o Estado é o resultado de um processo pelo qual a classe 
economicamente mais forte – isto é, a que detém os meios de produção 
decisivos nessa determinada sociedade – afirma todo o seu poder sobre a 
sociedade inteira; e estabelece também juridicamente esse poder, essa 
preponderância de caráter econômico86. 
 

Todas as esferas da vida social foram atravessadas pela política e o sujeito 

apropriou-se dela. Nas palavras de Gramsci, que considerava a política como 

sinônimo de catarse, “[...] a verdadeira filosofia de cada pessoa está em sua maneira 

de agir, consiste mais em suas políticas do que em suas declarações teóricas”87. Era 

preciso domar o próprio lobo e o lobo do semelhante como estratégia de 

convivência pacífica e como possibilidade, intrinsecamente castradora, de se viver a 

diversidade dos modos de ser. Foi nesse espaço hegemônico, de acesso ao poder, 

que o marxismo e seus seguidores avistaram o sujeito, como parte constitutiva e 

fundamental do bloco histórico, formado pelas estruturas e superestruturas e tendo a 

ideologia como o seu cimento. Assim, o econômico seria também o político, e vice-

versa. A economia não era a apenas matéria, mas também as formas de produzir e 
                                                 
84 DELEUZE, Giles.  op. cit. 
85 SLOTERDIJK, Peter.  Regras para o parque humano: uma resposta à carta de Heidegger sobre o 
humanismo.  São Paulo: Estação Liberdade, 2000. p 49. 
86 GRUPPI, op. cit., p. 36. 
87 ALTHUSSER, Louis.  Análise crítica da teoria marxista.  Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1967. 220 
p. 
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reproduzir relações que impulsionavam os sujeitos em ação. E a história seria, a 

partir deste cenário, construída refletindo e refratando o homem, que se 

relacionando em todas as esferas com seus semelhantes, se afirmaria como sujeito 

autônomo na vida social e para além dela.  

Segundo essa lógica, a sociedade seria um eterno útero materno de cidadãos 

sempre prematuros. O homem permaneceu dentro desse útero por muitos séculos, 

com o parto sempre adiado de um bebê-adulto imaginário, até que um fluxo trazido 

pelo capitalismo monopolista de Estado incitou a bolsa a estourar. E o parto trouxe a 

dor, assim como o “novo nascimento”. Protegido pela mãe-civilidade, resguardado 

pela madrasta-política o homem veio infantilizado para um mundo industrializado e 

urbanizado, a ruir instante por instante, no salto para o próximo pedaço de chão 

firme que desabava no momento seguinte, como nas cenas de um filme de ação 

hollywoodiano. Posteriormente, todos os esforços para manter a velha ordem 

começam a ser derrubados pela voracidade do capitalismo da terceira fase88. “O 

Estado é onde todos bebem veneno, os bons e os maus; onde todos se perdem a si 

mesmo, os bons e os maus; onde o lento suicídio de todos se chama vida”89. 

Na pós-modernidade o passado parece ser vivido como ficção, porque 

despenca junto com o instante que acaba de terminar. A consciência histórica ficaria 

armazenada externamente para deixar memória livre para o presente absoluto. 

Assim, 
 
o passado deixou de ser uma pátria a que regressar numa simples 
operação de memória. Tornou-se um armazém sincrônico de enredos 
culturais, uma espécie de central de “casting temporal” a que recorrer 
apropriadamente, conforme o filme a realizar, a peça a encenar, os reféns 
a salvar.90  
 

Hoje, parece também uma parábola a clássica concepção de Cultura, boa 

parte dela ainda constitucionalmente vigente, mas anulada na prática – desde que a 

cultura se aliou à economia política dos Estados e, o Estado, financiado pelas elites, 

passou a intervir com habilidade de esgrimista nos processos culturais hegemônicos. 

Foi o diagnóstico do médico que nem encostou no paciente, que afetou diretamente 

                                                 
88 Pensado a partir da concepção de Jameson, do capitalismo multionacional. Ver  JAMESON, op. cit., 
436 p. 
89 NIETZSCHE, Friedrich.  Assim Falou Zaratustra.  São Paulo: Martin-Claret, 2000. p. 52. 
90 APPADURAI, Arjun.  Dimensões culturais da globalização.  Portugal: Teorema, 2004. p. 47. 
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as memórias coletiva e nacional no mundo globalizado. Todas as nações lançaram 

seus cidadãos a um não lugar91 sob o mecenato dos meios de comunicação.  
 
[...] a comunicação, assim como a imagem e o estilo, são simplesmente 
os elementos mais marcantes de uma cultura nascente, cultura que nada 
tem a ver com aquela que prevaleceu durante a modernidade, e que, sem 
muito barulho mas não sem efeitos, está revolucionando todo o estar 
junto pós-moderno.92 
 

As culturas que resistiram são carregadas e seguradas por entre os dentes de 

verdadeiros homens-bomba ideológicos. Perdemos o controle nesta que seria a 

segunda Torre de Babel, tão imaterial quanto à primeira – e não temos mais a 

intervenção divina, porque agora o espetáculo é nosso novo mito. O sangue que 

jorra foi colorizado pelo Photoshop, para ter cor de sonho, para amenizar o mal 

estar. Somos habitantes locais e globais, ao mesmo tempo, de nações alucinógenas, 

com o tráfego cultural arquitetado por processos de comunicação. Nada parece ter 

mais domicílio fixo e os fluxos estão para além da geografia. Somos sujeitos 

globais, mundiais, universais ou de qual outra denominação? Tudo foi reconfigurado 

pelas forças erosivas transnacionais do mercado. As fronteiras dos países foram 

abertas e todos nós corremos como um animal doméstico que se perde nas ruas 

quando consegue escapar. E já não podemos voltar porque não podemos mais ver 

nem a nossa casa, tampouco os conglomerados invisíveis. Assim, os esforços para 

produzir a ordem são mais ingênuos que as parábolas, são frágeis quanto a força dos 

Estados, sem alicerces, temendo um colapso numa fração de segundos, no esquema 

totalitário da vida. 

Sem a mônada, somos agora subjetividades nômades – não daquelas que 

abandonam seu sedentarismo urbano para se nomandizar, mas que se perde como 

um esquizofrênico pelas ruas. Engatinhando assincronicamente por um mundo 

imaginário e em “comunidades sem sentido de lugar”93 de um invisível álbum de 

fotografias que a mídia nos deu . 
 
“O Álbum” refere-se ao poder do relato e a seu efeito de organização 
sobre o visível e, ainda, ao estado de mobilização sensórea advindo deste 
estado de ver por olhos de outrem, de uma dama que seleciona e descarta 
detalhes de imagens, que mostra sem deixar ver, que faz crer e duvidar, 
que captura e conduz olhares, criando o suspense e colocando em 
suspensão. A violência da interpretação é, literalmente, eclipsada pela 

                                                 
91 AUGÉ, Marc.  Não lugares. Introdução a uma antropologia da supermodernidade.  São Paulo: Papirus, 
1994. 111 p. 
92 MAFFESOLI, op. cit., p. 81. 
93 APPADURAI, op. cit. 
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sedução da narrativa. Metáfora também do imaginário, das imagens 
sobre imagens que promovem e recriam sentidos, fala, ainda, de uma 
vida limiar associada às imagens, aos esquecimentos e rememorações94. 
 

 Não temos mais uma pátria e nem reagimos quando aquele velho político se 

gaba ao mostrar a ponte inaugurada com dinheiro superfaturado. Sabemos que o 

coletivo, tal qual o concebíamos outrora, está nos seus últimos momentos. 

Trabalhamos e não queremos mais saber ou nos responsabilizar pelo que 

produzimos: orquestramos a alienação porque nos sentimos diminuídos. Nesse 

mundo, cristão por excelência, o trabalho, como castigo, somente serve de 

sofrimento para um gozo mais intenso no fim do expediente. E do que adiantaria 

gritar, se foi a própria lógica do sistema quem apodreceu nossa língua? Porque “um 

alienado é também um homem que a sociedade se negou a ouvir e quis impedi-lo de 

dizer insuportáveis verdades”95. 

Os produtos, como num ritual espírita, incorporam outras vidas depois que a 

mão humana os abandona. A economia os adota e os condiciona a uma existência 

tão efêmera quanto a de um inseto que voa em torno da lâmpada, neles alojando um 

desejo não percebido, uma necessidade de coisas não vividas, da vontade do 

acúmulo de sensações. Bauman já alertava, na década passada, falando sobre uma 

das dimensões da globalização, que “a cultura da sociedade do consumo envolve, 

sobretudo, o esquecimento, não o aprendizado”96. Somos viajantes, estrangeiros, 

colecionadores, detetives, vagabundos ou turistas do consumo97? O mundo 

transnacional é um grande supermercado que nos empurra para a ação com suas 

prateleiras engenhosamente diagramadas com elevadas doses de fetiche. Movimento 

no qual não saímos concretamente do lugar, apenas a nossa imaginação é ativada 

quando nos excitamos nas nossas pseudo-necessidades encadeadas, quando nos 

bajulam ao extremo no discurso repetitivo do sujeito-máquina-terceirizado. Somos 

reféns de um eterno retorno mercadológico e sempre com nossas efêmeras 

nostalgias, paramnésias98 e dejá-vus sem memórias. Sempre a nos despedir das 

imagens, como a última montanha da oitava elegia, de Rilke. 

                                                 
94 ROCHA, op. cit., 2003. p. 66. 
95 ARTAUD,  op. cit., p. 33. 
96 BAUMANN, Zygmunt. Globalização: as conseqüências humanas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 
1999. p. 90. 
97 Referência às clássicas categorias benjaminianas e àquelas utilizadas por Bauman, em algumas de suas 
obras, para descrever as práticas e padrões de inserção social da contemporaneidade. 
98 A partir das concepções de André Parente, paramnésia é o passado que nunca foi presente. Ver em 
PARENTE, André.  O virtual e o hipertextual.  Rio de Janeiro: Pazulim, 1999.   
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Quem nos desviou assim, para que tivéssemos um ar de despedida em 
tudo que fazemos? Como aquele que partindo se detém na última colina 
para contemplar o vale na distância – e ainda uma vez se volta, hesitante, 
e aguarda – assim, vivemos nós, numa incessante despedida.99 
 

A imaginação vulgarizada do individual e do coletivo, por meio de um 

conflito entre público e privado, virou o centro das nossas ações. As identidades 

também podem ser escolhidas no supermercado das (in)visibilidades, porque a 

imagem é a grande mercadoria da economia cultural. Ela também permite o ocultar 

e o revelar, o estocar e o trocar. Na ilusão da ausência do poder e do real, a troca 

simbólica é uma moeda flexível, livre da exatidão matemática. Foi nessa imaginação 

que despejamos nossas idéias de sujeito, de comunidade, de economia etc. Como 

um homem que perdeu seu braço, mas que, às vezes, ainda sente coçar a palma da 

mão. A autotelia100 da fantasia nos impulsiona ao consumo da libertação.  

Contudo, o espírito não tem classe, nem quando mercantilizado e 

maquinizado pela indústria da cultura que, ao mesmo tempo, faz o contrário: 

espiritualiza as mercadorias. O nosso presente é a nossa pátria fantasmagórica. 

Albert Camus já dizia que “os sonhos mudam com os homens, mas a realidade do 

mundo é nossa pátria comum”101. Mas a nossa realidade se confunde todo o tempo, 

como alguém que verifica o telefone móvel quando sente o estômago roncar. 

A comunicação eletrônica nos brinda com a vitória da ciência sobre a 

natureza e nos dá boas vindas ao mundo pós-nacional. Nação essa mantida pelos 

meios de comunicação, nos quais tudo se entrecruza e pode ser vivido à distância 

(comunidades de imaginação, bairros virtuais heterogêneos, amigos avatares etc.). O 

sentimento de pertencimento é acionado em uma conexão para as novas formas de 

coletivo, resultado da simbiose entre a mídia e as cidades. E estamos encantados por 

esse suporte que re-formata nossa alma e nos dá de brinde modelos de estilos 

globais de vida. 
 
A significação precisa, fixada claramente, funcionalizada, tem sempre 
uma referência à realidade, aliás, mas do que possui o estereótipo: os 
valores psíquicos da fantasia, por exemplo, de “sensação” e de 
“agressão” que transmitem as imagens, os valores, os gestos e as poses já 
foram testados.102 

                                                 
99 MARIA RILKE, Rainer.  Elegias de Duíno.  São Paulo: Globo, 2001. p. 79. 
100 Que não tem nem fim nem objetivo fora ou para além de si mesmo; p. ex: o jogo pelo jogo, a arte pela 
arte. Ver LALANDE, André.  Vocabulário técnico e crítico da filosofia.  São Paulo: Martins Fontes, 
1996.  p. 119. 
101 CAMUS,  op. cit., p. 45. 
102 PROKOP, Dieter.  Sociologia.  São Paulo: Ática, 1986. p. 168. 
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A cidade vai se transformando com a vertiginosa expansão das redes de 

comunicação, enquanto o sujeito pode construir, como em uma colagem, essa 

subjetividade montada através de infinitas re-combinações de modelos prontos, 

disponibilizados massivamente: “A mídia faz assim o elogio ostensivo de seu 

próprio poder fazendo crer que é o mesmo das próprias pessoas. Não pára de 

provocar o olho ávido dos telespectadores quando na verdade colhe nele todos os 

benefícios” 103. 

O consumo da comunicação é a nova ordem mundial e tanto a economia 

quanto a política, já atentas às novas oportunidades, encontraram o poder com o seu 

apurado faro e travaram sua batalha de legitimidade. Quem tem o poder dos meios 

de comunicação pode, mais do que nunca, escrever o enredo da vida social. Pode 

também produzir sonhos e conformar subjetividades por meio de uma verdadeira 

economia política do desejo:  
 
A transformação das subjetividades quotidianas através da comunicação 
eletrônica e da obra da imaginação não é apenas um fato cultural. Está 
profundamente ligada à política através dos novos modos com os 
vínculos, os interesses e as aspirações individuais cada vez mais 
intersectam os do Estado-nação.104  
 

A massa ainda é objetivo da indústria da cultura, da economia política da 

mídia. Não mais naquele sentido antigo, em que a nossa complexidade não era 

considerada e tudo era planejado de forma homogênea – algo impossível num 

universo em que nada é o bastante, no qual os fluxos sempre escapam e precisam ser 

controlados.  
 
[...] poderíamos dizer que nossa época de comunicação de massa 
transforma a sociedade em um “público” (uma palavra-chave que 
substitui a de “povo”), que ela aloja a felicidade nos ícones dos objetos 
oferecidos ao consumo e que ele movimenta o verbo em direção à recusa 
(‘esconda-se objeto”). Associa a epifania do objeto-rei e a suspeita com 
relação a todo representado. Coordena do mesmo modo a linguagem da 
figuração e da carência. A relação entre as duas linguagens pressupõe a 
ambigüidade da felicidade. Sem sombra de dúvida, nisso ela já expõe, 
mas sem poder dizer onde esta se encontra.105 
 

É para uma infinidade de grupos diferentes que é promovido o seqüestro do 

pensamento e depois o seu aniquilamento em um terreno baldio imaterial. Uma 

massa heterogênea que, sem um projeto em comum, se deleita no prazer da 
                                                 
103 JEUDY, op. cit., p. 27. 
104 APPADURAI, op. cit., p. 23. 
105 DE CERTEAU, Michel.  A cultura no plural.   São Paulo: Papirus, 5a. Ed., 2009. p. 52-53. 
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sazonalidade forjada do médio patrocinado. A heterogeneidade está na fragmentação 

dos elementos culturais pré-fabricados para a superficialidade da vida. 

Consequentemente ocorre, nessa pós-nação, a simbiose entre consumidor e 

mercadoria, porque o sujeito, com síndrome de pavão, se confunde com essas 

imagens e se transforma no empresário da sua autopromoção. 

As culturas foram jantadas por essa indústria, num estilo self service. Cada 

prato com aparências que concorrem entre si – elas são classificadas por valores 

aparentes. Não queremos apenas nosso bem estar, queremos o mal estar do outro 

lobo – aqui nos disfarçamos de lobo para exercer o seu poderio. E, como Zaratustra 

falou, nunca chegaremos ao Super-homem pela vingança.  
 

O homem é corda estendida entre o animal e o Super-homem: uma corda 
sobre um abismo; perigosa travessia, perigoso caminho; perigoso olhar 
para trás, perigoso tremer e parar. 
O que é de grande valor no homem é ele ser uma parte e não um fim; o 
que se pode amar no homem é ele ser uma passagem e um acabamento. 
Eu só amo aquilo que sabem viver como se extinguindo, porque são 
esses os que atravessam de um lado para o outro.106 

 
Somos agora mercadorias nos mercados, com planejamentos de marketing 

que nos tornam competitivos. Somos pequenos soldados na guerra silenciosa da 

indústria da inconsciência. Fomos aí flagrados na nossa intimidade, no nosso tempo 

livre, destinados a ganhar tempo no futuro. Expostos em consignação, porque nossa 

nação não se responsabiliza por nós. Desejamos ser consumidos com nosso doce 

olhar de filhote de lobo nas vitrines das lojas de animais. Nossa falta é o 

combustível do espetáculo. 

Somos ao mesmo tempo pequenos projetos sociais em curso, lutando 

paradoxalmente contra a falsa história e com a ambição de nos anexarmos ao global, 

aproveitando o fluxo para fundar e reivindicar nosso pequeno grupo dentro do 

Estado. Mas, como disse Sloterdijk, “o Estado se tornou um castelo de areia, o 

absenteísmo se infiltra em todas as estruturas aparentemente sólidas, os ligamentos 

sociais se estendem no vazio”107. São essas as resistências que ancoram o barco, que 

modificam vagarosamente o rumo da história. Estamos circulando, mas conectados 

política, econômica e ideologicamente às nossas antigas nações que, mesmo não 

dando conta dessa diluição, ainda estão ao lado quando o efeito passa. Ironicamente, 
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as leis estão ainda aqui e acolá quando não pagamos nossos impostos, a nossa 

conexão, ou quando aplicamos nosso capital na nossa pátria-mãe.  

O vírus do capitalismo internalizado está alojado na alma e se transforma a 

cada vez que uma nova vacina surge. Os ruídos das máquinas só são percebidos 

quando as desligamos. A vontade de potência prevalece. Fora do tempo livre, do 

tempo do consumo, estamos sempre endividados, como disse Deleuze108, planejando 

como gastar nosso capital para financiar o desfrute de um luxo exibicionista 

mercadológico. No mundo transnacional, o capital parece não ser problema. 

Pagaremos em parcelas, no cartão internacional, a libertina satisfação dos desejos de 

hoje, porque ele nos empresta tudo com juros baixos.  

O capitalismo em sua derivação voraz e predatória foi o instrumento que 

arruinou a natureza e que começa a contaminar a nossa subjetividade. Não 

precisamos apenas de políticas de sociedade porque essas reinventariam apenas 

novas condições socais. Precisamos sim, como defendido por Peter Pelbart, de 

políticas de subjetividade109. Essa seria a única forma de reinventar o sujeito. 

 

 

2. 2 SUBJETIVIDADES E TEMPORALIDADES VIRTUAIS 

 

Desde os gregos, a filosofia vem tentando representar o tempo. A dificuldade 

de determiná-lo começa em Platão110, especialmente no que nos interessa: o 

instante. Para ele, o instante era algo estranho, em um movimento átimo, ou seja, 

que não estava em lugar nenhum e que não se submetia a nenhuma divisão. Outros 

filósofos, como Aristóteles e Santo Agostinho avançaram na concepção, 

considerando que todo tempo compõe-se do instante e, esse instante, é visto como 

uma fugitiva presença do tempo efêmero. Em Aristóteles o instante é pensado como 

limite entre o passado e o futuro, como algo sempre diferente de si mesmo, que 

questiona o próprio ser do tempo. Santo Agostinho pergunta: 
De que modo existem aqueles dois tempos – o passado e o futuro –, se o 
passado já não existe e o futuro ainda não veio? Quanto ao presente, se 
fosse sempre presente, e não passasse para o pretérito, já não seria 
tempo, mas eternidade. Mas se o presente, para ser tempo, tem 
necessariamente de passar para o pretérito, como podemos afirmar que 
ele existe, se a causa da sua existência é mesma pela qual deixará de 
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existir? Para que digamos, que o tempo verdadeiramente existe, porque 
tende a não ser?111 
 

Bergson112 nos diz que o tempo é a dureé, a duração, e a dureé é uma 

unidade indiscutível. Na intuição do instante113, Barchelard aponta o tempo como 

ato da consciência e lugar das nossas vivências, ou seja, como vivência temporal da 

consciência contra o tempo cronológico. Em Husselr114, os momentos se articulam 

no presente dentro do passado. Assim, o instante é resistente à apreensão. Então, o 

que pode determinar apreensão é a atenção que retém desse agora. O instante é o 

infinitesimal limite ideal de duas intencionalidades. É consciência! 

Porém, temos Kierkegaard e Heidegger como fundamento existencialista 

para a nossa interpretação, por encontrar neles excelência para a compreensão da 

problemática do instante dentro de nossa reflexão. Porém, o que os diferencia, 

principalmente, é que Heidegger trabalha com a idéia de finitude. Assim, para ele, o 

instante é uma vertigem de liberdade, que mergulha na finitude. Já Kierkegaard 

trilha pelo caminho religioso, do instante como ato da eternidade. Nele, o instante é 

a plenitude dos tempos que promove dicotomia entre fé e razão. A fé busca 

transportar o tempo. É o exemplo de Abraão, em Temor e Tremor, que só atinge o 

repouso na angústia – que também é a chance de sair da banalidade e o momento 

para tomar posse de si, porque não se pode atingir o divino com a razão. E ele alerta 

que a angústia é perigosa, que devemos deixá-la passar em silêncio. Porque “o 

herói-trágico renuncia a si mesmo para exprimir o geral; o cavalheiro da fé renuncia 

o geral para se converter em indivíduo”115. Para isso é preciso desconfiar da razão. 

O instante é o limite existencial do tempo. No diário de um sedutor116, o personagem 

Johannes busca o instante que foge, porque seu salto qualitativo se dá pela paixão e, 

para o filósofo, a fé é paixão. 

Em Heidegger altera-se a concepção de tempo em prol do conceito de 

temporalidade. A temática se situa no âmbito da análise existencial do ser no tempo. 

Assim, a pergunta não é mais “o que é o tempo?” e sim, “quem é o tempo?”, numa 

busca ao constitutivo ontológico do tempo. O tempo pensado como algo que é 
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sempre nosso e que revela na estrutura de existir do ser aí – dasein, tem como lei a 

incerteza, a instabilidade, a não totalidade, mas que possibilita o poder ser, o poder 

escolher, que não se prende ao ente. Ele assume um destino pessoal próprio, 

exercendo o modo de existir inautêntico – o autêntico é o dasein. E, perdendo o 

contato com o ser, o dasein se superficializa, saltando de uma experiência para 

outra, estéril e instável. Chegamos aí na humanização do tempo, o que seria o tempo 

exclusivo dos seres. 

Para Santo Agostinho, a vida era uma distensão. Isso mostra essa eterna 

necessidade do homem de estar presente, de permanecer. O filósofo nos propõe três 

opções: o presente das coisas passadas, o presente das coisas presentes e o presente 

das coisas futuras. E estar presente abrange também o espaço, porque as coisas não 

podem acontecer ao mesmo tempo.  

Porém, passamos brevemente por esses conceitos na tentativa de situar essa 

problemática mais próxima da pós-modernidade, trazendo, por exemplo, os meios 

de transporte, em que conseguimos burlar nossa limitação física, e, especificamente, 

a mídia digital, na qual quase chegamos a uma onipresença. Aqui até a lógica de 

sociedade também se evapora, tendo como “sócios” sujeitos de culturas diferentes 

que se aglutinam em teias de algoritmos, promovendo novos laços sociais.  
 
Pois o que é a cultura? Eu sempre acreditei que era o ciclo que o 
indivíduo percorria para chegar ao conhecimento de si próprio; e aquele 
que recusa segui-lo obtém em muito magro proveito de ter nascido na 
mais preclara das épocas.117 
 

Agora, podemos nos dispersar nas mais longínquas localidades em algumas 

horas ou falar instantaneamente com pessoas dos mais diversos lugares. Podemos 

também consumir tranqüilamente objetos importados, tomar conhecimento do que 

se passa num outro país; enfim, viver um instante com sobreposições de realidades, 

em situação “íntima” com tudo e com todos. Pegamos emprestado o conceito de 

dromologia, de Virilio118, de que a velocidade absoluta é que importa, de uma 

instantaneidade divina para justificar a nova temporalidade.  

Costuramos ainda com a premissa bergsoniana de que ou o tempo é uma 

invenção ou não é nada. Assim, o tempo na pós-modernidade tem nova roupagem 

que o desconfigura/reconfigura e parece estar, de certa forma, próximo ao tempo da 
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filosofia discutido acima, que defende o instante-agora como algo entre os 

acontecimentos, que os encadeia. Algo fugidio e incalculável.  
 
Onde, porém, está o tempo? É, aliás, o tempo e possui ele algum lugar? 
O tempo, sem dúvida, não é nada. Por isso procuramos ser cautelosos e 
dissemos: Dá-se tempo. Acautelamo-nos ainda mais e olhamos 
cuidadosamente para aquilo que se nos mostra como tempo, enquanto 
adiantamos nosso olhar sobre o ser, no sentido da presença, presente. 
Mas o presente como presença pode ser determinado a partir do presente 
enquanto agora119. 

 

O tempo no universo digital não é apenas fugidio, ele é congelado e 

retomado no momento da imersão. O instante toma outra conotação por conta da 

inconstância dos excessos. Talvez na mesma lógica constitutiva do cinema, não na 

sobreposição de imagens que possibilita o movimento, mas no fragmento do tempo 

que congela o presente no qual o sujeito é quem constrói, desordenando passado, 

presente e futuro. O instante-já é vivido no momento desejado, num jogo de 

presença e ausência. Aqui não se trata de certa dilatação e, sim, de anestesiamento e, 

também desespero frente aos excessos. Virgínia Wolf disse que a ela “seja dado 

saborear o momento, antes que ele se propague pelo restante do mundo!”120. Uma 

versão vulgar e amedrontada do tempo eterno não-linear que o fez se voltar contra o 

homem, para possuir um momento que deve ser consumido. Não como em Ifigênia 

em Áulis, de Eurípedes121, em que Agamenon abdica da condição de pai por toda a 

Grécia. Lá, o tempo aparecia como o próprio silêncio, o não humanizado 

inexplicável. A libertação da política do tempo e das formas de o calcular, antes 

identificado pelas fases do dia, do relógio, do corpo, permite uma noção de 

eternidade as avessas. Se por um lado a ânsia do futuro acumulador imposto pelo 

capitalismo aparece como um determinante enfraquecido, lá ele pretende se libertar 

por completo do tempo, com a possibilidade da pausa. 

Como no mundo digital não temos também lugar, a nação se converteu 

totalmente num completo vazio preenchido por imagens que se auto-percebem, por 

narrativas imagéticas.  
 
Cada emissão de imagens fala e com razão: “agora sou eu e não só eu, a 
emissão, mas eu, o acontecimento transmitido”. E através deste “agora 
sou eu”, através dessa atualidade, torne-se um fenômeno puramente 
imagético que transcende a tudo que é puramente imagético; ela se torna, 
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assim – já que tampouco é um presente de fato – uma coisa intermediária 
(entre o ser e a aparência: um fantasma).122 
 

Enquanto nas ruas de asfalto, os automóveis nos sinalizaram a direção e o 

momento de parar – os aviões e naves tomaram o espaço; os barcos e submarinos 

exploram as águas. Invadimos o habitus da natureza e, na contrapartida, as 

máquinas invadiram nosso habitus123 – são essas invasões bárbaras com a busca da 

onipotência. As ruas são para os mais fortes, os carros, e a vida social é um caos 

onde foi derrubado o muro entre os espaços públicos e privados. Essa pode ser uma 

boa metáfora: os que pilotam os carros podem destruir os corpos que atravessam a 

faixa de pedestre. Sentimos-nos mais fortes com as máquinas. Uma mulher 

atravessa a rua chorando no meio da multidão, falando ao telefone aos berros que 

não se pode terminar um casamento pelo telefone. Um homem fecha uma venda ao 

lado de um rapaz que, ao mesmo tempo, pára de escrever no computador dentro do 

transporte público. Nas bibliotecas e nos cinemas todos conversam e se alimentam 

como se estivessem em suas casas. As vidas são como e-books abertos que não estão 

simplesmente dilatando o espaço, mas também o tempo. Ferramentas medeiam e 

achatam a comunicação mais sensível. A amizade nômade do celular é a garantia do 

fim da carência, porque, no mundo dos excessos, o silêncio precisa ser quebrado. O 

sujeito está fortemente nesse enredo e não aceita parar a vida, não aceita sua 

ausência num mundo onde sempre acontece algo importante a qualquer momento. 

Uma busca pela onisciência no instante que é presente, que também é simultâneo e, 

logo, é um presente ausente. 

Esse sujeito fractal, apontado no primeiro capítulo, é o que seu cérebro é, já 

que a mídia digital não é um lugar e o tempo lá não segue sua “não lógica” – mesmo 

com o relógio cravado no canto inferior da tela. Então, vive-se o constante paradoxo 

dos simulacros. Vive-se a condição de liberdade, assujeitamento e gozo – em que se 

deixa engessar, porque acredita ser doente na sua fraqueza constitutiva. Afinal, só se 

deixa engessar quem tem fraturas. E goza por dentro do gesso porque, embora seja 

um sujeito prostituído, ninguém consegue ver suas secreções.  

                                                 
122 ANDERS, op. cit.,  p. 5. 
123 Embora Bourdieu pense no espaço social, descontextualizamos o conceito pensando em “sistemas de 
posições duráveis, estruturas estruturadas predispostas a funcionar como estruturas estruturantes, quer 
dizer, enquanto princípio de geração e de estruturação de práticas e de representações que podem ser 
objetivamente 'reguladas' e 'regulares', sem que, por isso, sejam o produto da obediência a regras, 
objetivamente adaptadas a seu objetivo sem supor a visada consciente dos fins e o domínio expresso das 
operações necessárias para atingi-las e, por serem tudo isso, coletivamente orquestradas sem serem o 
produto da ação combinada de um maestro" 
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Para Anders, “só fica encabulado aquele que se vê sob observação, sob os 

olhos, sob uma instância. O mundo dos aparelhos é sem olhos; nenhum ser humano 

seria tão excêntrico para afirmar que ele seria visto pelos aparelhos”124. A visão das 

máquinas vê e não vê, ao mesmo tempo. Elas podem registrar, como as câmeras, 

mas são cegas para nós. A moral vulgarizada e privada não afeta sua auto-imagem, 

sua vertigem de bem-estar eternizada na auto-imagem produzida. A violência da 

técnica escamoteia, consequentemente, a subjetividade. O gesso, ao mesmo tempo, 

assegura a durabilidade do corpo, modela e domestica para além do corpo. A 

subjetividade não é mais a verdade? 

Na mídia digital não somos apenas sujeitos. Somos celebridades ordinárias 

provocadas por um cruzamento entre “craque-modelo-ator”, como apontado por 

Vasconcelos125, a partir da lógica da indústria da cultura. Precisamos ser talentosos 

por excelência, de forma rápida e com reconhecimento automático e em longa 

escala. Precisamos ser bonitos e trabalhamos a nossa própria imagem. Precisamos 

ser atores que representam o que não pode ser representado. Ao mesmo tempo, esses 

são os modelos de subjetividade almejados pelo sujeito médio, que tolera o parecer 

ser. É um espetáculo circense porque todos estão sempre sorrindo, com aparência de 

bem estar. É o sujeito palhaço (não poeta) que projeta no branco do gesso sua 

embalagem ideal rentável a essa indústria. 

Na lógica espetacular, o Homem Elefante – numa alusão ao filme de David 

Linch (1980) – tem seu espaço mais que garantido. E a mídia cobra a entrada para 

exibir o bizarro que ela, como parte desta indústria, cria e adestra. Programas de 

televisão como Ídolos126 que, ao venderem esse modelo de sujeito bem sucedido, 

usam-os perversamente no seu fracasso para expô-los ao ridículo, são bons 

exemplos disso. Ser uma imagem vendável é ser obrigatoriamente aceito pela 

fábrica de legitimação, é possuir um selo de qualidade. Tentar não custa nada, 

porque esses modelos estão presentes e constituem a realidade midiática. A busca do 

sucesso da classe dominada é o discurso da empresa cidadã, porque nas novelas 

atuais os ricos vivem pacificamente com os pobres, já que os sujeitos mock up dos 

cenários não precisam fazer nada. Vivem o artificialismo de um desfile de modas, 

no qual tudo é improvisado e onirizado com o toque da publicidade. O corte de 
                                                 
124 ANDERS, op. cit., p. 2. 
125 VASCONCELOS, Gilberto Felisberto.  Sina do Craque-Modelo-Ator.  In: ______.   Revista Caros 
Amigos, 12ª edição.  Editora Páginas Amarelas, nov. 1997. 
126 Programa de televisão exibido no SBT onde selecionam um grupo de inscritos para ser novos ídolos. 
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classes na era tecnológica parece ser: figurantes e protagonistas. A aparência é uma 

ilusão ótica que esmaece a profundidade. O truque é o segredo do tempo mágico! E 

a possibilidade do impossível é o truque. 

No caso da comunicação, a publicidade é a cereja do bolo. E no momento em 

que ela fracassa, reflete e refrata no sujeito pós-moderno. Se a própria lógica da 

indústria da cultura foi atingir um público alvo certeiro, no sujeito fractal ela se 

perdeu por completo. Com o acesso do sujeito aos bastidores das técnicas 

midiáticas, a linguagem foi esmaecida por conta de uma nova referência. A Arte 

abandona o barco da publicidade por conta do consumo personalizado. O enfeite do 

bolo é feito sob encomenda, é ajustado a um sujeito sem referências. A propaganda, 

numa época em que as tecnologias se aperfeiçoam a cada dia, volta ao datado para 

acompanhar esse sujeito que ainda não assimilou a velocidade tecnológica. Não 

estamos aqui pensando na pequena parcela que convive com seus avatares, e sim, no 

sujeito das diferentes massas que assiste ao comercial do guaraná Dolly em sua casa.  

A democracia visual também é uma utopia. Consumidores e consumidos se 

afetam gerando modelos esquizofrênicos de produtos e de celebridades e continuam 

sendo ofuscados genealogicamente pela publicidade. Ela age com constantes elogios 

à esquizofrenia, atualizando o nome do clássico de Erasmo de Rotterdam. 

No sul do Brasil, temos uma cantora 

batizada de Madonninha (foto ao lado). Ela 

faz shows por todo o país com versões 

traduzidas da cantora americana Madonna. E 

agrada até a uma elite intelectual que se 

diverte com o seu exotismo. Outras 

disparidades como o grupo de anões 

americanos que fazem cover do grupo Kiss, 

chamado MiniKiss lotam casas e promovem 

uma diversão bizarra. A ridicularização do artista ganha notabilidade no mundo pós-

moderno. Não se trata de humor, embora o humor também tenha tomado outras 

proporções nesse mundo. Gostamos de ver o esculachamento das celebridades, a 

hostilização dos artistas, porque também estamos todos tentando vir a ser um. 

Ridicularizamos a nós mesmos na nossa contaminação por querer ser célebre (e não 

conseguir). Os populares ganham o amor das massas e o desprezo dos intelectuais e 

vice-versa. E o tosco é para ser assistido como o “homem elefante”, em um misto de 
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asco e surpresa, no seu quarto-cela. E a materialização do nosso bizarro precisa ser 

combatida, achincalhada.  

As subjetividades midiáticas encontram terra fértil para seu florecimento na 

iconomania digital. O joio aqui não sufoca o trigo. Com o advento do Youtube, 

milhões de pseudo-celebridades são solicitadas a gravar suas virtuosidades e sonham 

em ser encontradas – o que poderíamos chamar de adubo para essas subjetividades. 

Procuram nessa clareira seu lugar, seu destaque de planta rara, única e a-histórica, a 

ser flagrada pelos holofotes do Sol. O garoto que alimenta o enredo de sua vida no 

fotolog numa quarta-feira qualquer, pela tarde, trabalha sua imagem que transforma 

sua realidade. Uma comunidade do Orkut promove um “orkontro” para todos se 

conhecerem pessoalmente – e se relacionam efetivamente. Uma “dançarina” grava 

seus vídeos e o os disponibiliza on-line. Mesmo sendo flagrada na sua ausência de 

talento, quer usar esse espaço com a esperança de vir a ser célebre. Todos vivem o 

paradoxo do homem pós-moderno que, mesmo acompanhando os avanços, ainda é 

primitivo no mundo das imagens, no mundo da alta qualidade das coisas que não 

está na mão de todos. 

Com a digitalização da memória, seguimos pelo discurso romântico da mídia 

que é o canto da sereia. Com suas imagens preenchedoras que elevam ao espetáculo, 

memorizamos o lúdico, fazemos vistas grossas ao terrorismo midiático do fim dos 

tempos e lembramos digitando palavras no menu de busca. Temos memória livre no 

vácuo do tempo integral. Fomos medicados nas nossas subjetividades, com o 

glamour dos medicamentos. Estamos reencantados, acima do tempo e do espaço, 

num corpo seguro e despreocupado com a guerra. No mundo digital não há 

destruição, apenas há falta de energia que apaga esse tempo e esse espaço. Mas a 

vida volta num eterno retorno do diferente.  

 

 

2.3 UMA FILOSOFIA DA LINGUAGEM PARA SUJEITOS PÓS-

MODERNOS 

 

Vejamos agora outra dimensão deste debate, investigando as implicações da 

lógica da linguagem no capitalismo tardio como estratégia analítica para se pensar o 

sujeito na pós-modernidade. Interessa-nos, aqui, apreendê-lo por meio de um 

trânsito pela linguagem, tomando essa experiência a partir de uma nova lógica 
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comunicacional implantada sob o mecenato dos meios de comunicação – que 

resultou na saída do homem do “centro de um projeto” para circular por fluxos, 

excessos etc. com destino à chamada segunda vida. A partir dos conceitos marxistas 

de Bakhtin, que [..] “tem como base a enunciação como realidade da linguagem e 

como estrutura sócio-ideológica”127, defendemos a possibilidade de um novo olhar 

para a “filosofia da linguagem”. Esse olhar nos permite identificar perspectivas 

comunicacionais efetivas para esse novo sujeito espetacular, fragmentado, 

estilhaçado e com sua subjetividade nômade, e, conseqüentemente, também 

possibilita uma nova filosofia sensível a esse novo sujeito, ainda produto e produtor 

de cultura, mas já afetado, adequado e imerso em toda essa lógica comunicacional 

excessiva. 

A comunicação sempre foi algo intrínseco ao homem. Antes de 

desenvolvermos um aparelho fonador articulado, já emitíamos sons, como por 

exemplo, desde recém-nascidos, no choro descontrolado e dolorido do nascimento. 

É uma arena em que vamos recebendo todos os “lobos” de diferentes modalidades, 

em condições de fala, debates, disputa etc. A língua é quase sinônimo de grupo, de 

tentativa de um possível projeto comum de um determinado povo.  

Frisamos, novamente, o episódio bíblico da Torre de Babel128, no qual, no 

mundo ocidental, justificamos a divisão filológica humana – o primeiro 

estilhaçamento de um projeto comum à humanidade, provocado por Deus, que desce 

das nuvens para se destacar como ser construtor e monopolizador da criação. Essa 

divisão é o recomeçar de uma busca fundamental e paradoxal do homem – forma 

também de compreensão da nossa lógica fragmentada pós-moderna.  

Estamos aqui pensando no homem complexo, mas que se apoiou nesse grupo 

para viver o seu próprio tempo, um tempo comum, partilhado coletivamente. Um 

sujeito que se exteriorizou para artificializar o mundo em busca da sua felicidade. 

Assim, conduzindo a realidade por dentro de um corpo que se reflete e se refrata no 

seu mundo, pode, além de compartilhar um sentido histórico – com a memória viva 

dos antepassados –, também dar o seu sentido particular a um universo: “[...] Os 

seres humanos falantes começam a viver juntos em grupos maiores e se ligam não 

                                                 
127 BAKHTIN, Mikhail.  Marxismo e filosofia da linguagem.  São Paulo: Hucitec, 4a Ed., 1988.  p. 126. 
128 GÊNESIS, 11:4-7. 
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só as linguagens, mas também a casas construídas, eles ingressam no campo de 

força do modo de vida sedentário”129. 

Até a língua se tornar um projeto comum aos grupos, muitos andares de 

pequenas torres de poder fragmentadas precisaram ser construídos. Agora não mais 

para chegar até Deus, mas para se apropriar e representar seu posto.  
 
Os grupos de falantes históricos, as tribos e povos, constituem unidades 
que se louvam a si mesmas, que utilizam o seu idioma inconfundível em 
proveito próprio, como um jogo psicossocial. Neste sentido, toda a fala, 
antes de tornar-se técnica, serve para o auto-engrandecimento e a 
autolouvação dos falantes; os próprios discursos técnicos tem a ver, 
mesmo que de forma indireta, com a fama dos técnicos. As linguagens 
da autocrítica também desempenham função de auto-engrandecimento. 
O próprio masoquismo anuncia a nobreza do torturado. Ou seja, todo 
aquele que utiliza uma linguagem e um discurso de acordo com a sua 
função constitutiva pré-narcisista, enuncia sempre a mesma coisa, a 
saber, que nada melhor poderia ter acontecido ao falante do que ser 
mesmo ou ela mesmo, pois isto lhe permite testemunhar, nesta 
linguagem e neste lugar, as vantagens que derivam do fato de ser ele 
mesmo.130 
 

Nessa lógica, cada torre foi se erguendo em direção às próprias nuvens, num 

desnível gerado pelas condições de produção de cada cultura. Pensar em poder é 

voltar aos primeiros escribas, com maior força a partir do século V, que nem sequer 

sabiam ler, eram simples copistas dos livros que a Igreja narrava nas suas 

cerimônias – o conhecimento era para poucos131. Na busca de um perfeccionismo e 

de uma funcionalidade maior ao poderio eclesiástico, os escribas foram 

alfabetizados e muito brevemente a leitura silenciosa se tornou uma realidade 

(impossível não se lembrar de Umberto Eco e o “Nome da Rosa”). O projeto de 

poder se desestruturou e tão logo se diluiu nas multidões, num caminho sem volta. 

As iluminuras, que visualmente contavam a história, deixaram de ser a única 

possibilidade de uma ligação divina individual e o texto se transformou na forma 

mais legítima de expressão do pensamento e da superação do que se percebia como 

as pequenezas humanas. A razão assumia-se, aqui, como o grande projeto de 

ascensão do espírito. 

Pensar a partir de uma língua, apenas em sua condição gráfico-simbólica da 

escrita, é viver um paradoxo – primeiro precisamos nos esquecer que o homem não 
                                                 
129 SLOTERDIJK, op. cit., 2000, p. 35. 
130 SLOTERDIJK, Peter.  O quinto evangelho de Nietzsche.  Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2004.  p. 
11. 
131 Reflexões a partir de CAVALLO, Guglielmo.  Lire, écrire et mémoriser les Saintes Écritures.  In: 
______.  JACOB, Christian (Dir.).  Des Alexandries II: les métamorphoses du lecteur.  Paris: 
Bibliothèque Nationale de France, 2003.  p. 87-101. 
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se comunicava apenas a partir dela e que “abandonou” outras formas. Ao mesmo 

tempo em que era a lógica do pensamento com um número fechado de letras, era 

também a infinidade de combinações e de exercício do pensamento.  
 
A própria cultura da escrita produziu – até a alfabetização universal 
recentemente imposta – fortes efeitos seletivos: ela fraturou 
profundamente as sociedades que a hospedavam e cavou entre as pessoas 
letradas e iletradas um fosso cuja intransponibilidade alcançou quase a 
rigidez de uma diferença de espécie132. 
 

A língua, e como ela foi construída, é fator fundamental para a realidade 

histórica, pois ela se forma com a consolidação dos diferentes territórios e, logo, 

conforma uma estrutura de dominação – na qual a minoria escolhe pela maioria, 

onde o homem representa poder sobre o outro homem. Então, para a evolução do 

homem, condizente com a forma como “optamos” por viver socialmente.  

Além de manter o grupo e aglutinar as culturas, ela também foi fator 

essencial para o desenvolvimento das ciências. 
 
[...] o conhecimento de gramática equivalia antigamente, em muitos 
lugares, à mais pura feitiçaria, e, de fato, já no inglês medieval, a palavra 
glamour desenvolve-se a partir de grammar: para quem sabe ler e 
escrever, outras coisas impossíveis serão igualmente fáceis. No início, os 
humanizados não são mais que a seita dos alfabetizados, e, como em 
muitas outras seitas, também nesta despontam projetos expansionistas e 
universalistas. Onde o alfabetismo tornou-se fantástico e imodesto, lá se 
produziu a mística gramatical ou literal, a cabala, que busca 
delirantemente obter um insight sobre o modo de escrever do Criador do 
mundo.133 

 

Na modernidade, Mikhail Bakhtin134 escreveu, através de pseudônimos, uma 

proposta de pensar uma filosofia marxista da linguagem. Com ela, atualizava todos 

os estudos, e retirava o sujeito do interior dos edifícios da língua, apagando as 

cristalizações das normas. Assim, a língua foi pensada por ele como um instrumento 

inesgotável de possibilidades e o homem como uma orquestra de instrumentos que 

se misturava, que na sua totalidade formava a sinfonia. 
 
A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema 
abstrato de formas linguísticas nem pela enunciação monológica isolada, 
nem pelo ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno 
social de interação verbal, realizada através de enunciação e 
enunciações.135 
 

                                                 
132 SLOTERDIJK,  op. cit., 2004, p. 45. 
133 Ibid.,  p 11. 
134 BAKHTIN,  op. cit. 
135 Ibid., p 123. 
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Em uma cumplicidade com nosso cérebro (externo e interno), a língua traduz 

em verbo, em materialidade o nosso inexplicável ato de pensar.  
 
Há sempre um auditório estabelecido, presente ou implícito, e a palavra 
carregará essas três determinações: ela procede de alguém, dirige-se para 
alguém e procura persuadir. A persuasão, que é da natureza do ato da 
fala, poderá ocorrer em graus diferenciados: do nível mais próximo à 
referencialidade – o chamado discurso científico – ao mais próximo ao 
convencimento propriamente dito – o discurso político, o discurso 
religioso.136 
 

Sendo assim, situando esse mesmo homem que surge na história e que toma 

consciência dela, o temos, em primeiro momento, como produto da história. Após 

um longo banho de herança cultural e de exercício do pensamento, ele toma 

consciência da sua de classe, das ideologias etc. e parte em direção a sua possível 

autonomia, a produzir a história.  

Até então tudo parece soar como música. Afinal, como disse Oscar Wilde, 

“tal como o violino, a linguagem precisa ser afinada”137. Convidamos a retomar à 

arena onde os “eus” e “os outros eus”, nas suas particularidades (eu-para-mim, eu-

para-outro, outro-para-mim e outro-para-si etc.138) se esbarram. Somos outros além 

de nós mesmos, somos plurais – somos também outros ocultos, imateriais. Todos 

disputando, na lógica instituída pelo lobo, suas simples condições do bem-estar 

particular. Mas as contradições existem: Bakthin nos alerta que já na moral cristã 

“não se deve amar a si mesmo, mas se deve amar o outro”, como se pudéssemos 

amar os outros que só existe para nós. Uma impossibilidade quando “o seu corpo 

interior esbarra na oposição do corpo exterior que está separado dele e vive sob os 

olhos do outro”, completa o autor. Estamos em conflito permanente para nos 

colocarmos em relação ao outro, porque somos outros para nós mesmos. “No seio 

de nossa cultura ocidental, desde o século XVII, vivemos uma estranha disjunção 

esquizofrênica: na vida cotidiana, sentimo-nos sujeitos e vemos aos outros como 

sujeitos”, aponta Edgar Morin139. 

Mas este sujeito, apontado pelos autores, ainda era o centro do sistema em 

que vivíamos. Ele mantinha a sua alma e seu discurso interior intocados e se 

entregava na experiência exterior, obtendo sua consciência em conjunto com 
                                                 
136 BACCEGA, Maria Aparecida.  Comunicação e linguagem: discursos e ciência.  São Paulo: Editora 
Moderna, 1998.  p. 21. 
137 WILDE, op. cit., p. 84. 
138 BAKHTIN, Mikhail.  Estética da criação verbal.  São Paulo: Martins Fontes, 4a. Ed., 2003.  p. 56. 
139 MORIN, Edgar.  A noção de sujeito.  In: ______.  SHNITMAN, Dora Fried. (Org.) Novos 
paradigmas, cultura e subjetividade. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996. p 45. 
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indivíduos socialmente organizados. Acreditava na vida social como sua realidade 

máxima para se desviar da existência ontológica. Paradoxalmente, foi para o 

domínio da “besta interior” que se o instante poético foi transformado em nossa 

maior barbárie. Afinal, assim seria o homem primitivo, contemplativo, na sua 

condição de animal e parte de um organismo vivo. Estamos também falando de um 

projeto de vida que dizia ter o homem como o motivo maior da existência, mas que 

também criou as luzes das cidades para substituir as estrelas. 

Com a chegada das máquinas, além das estrelas artificiais criamos nosso 

próprio mundo e ainda conseguimos expandir o nosso prazer com o objetivo do 

mínimo esforço. Se no começo elas nos agrediam com seus tamanhos e modelos, no 

decorrer do tempo se adaptaram e tomaram as nossas terras pelo tempo de posse, ou 

seja, por “uso capião”. As máquinas viraram sinônimo materializado da evolução 

almejada pela nossa ilusão de viver somente o intelectual e o gozo, em defesa da 

condição de deuses domésticos no exercício do seu poder supremo, que pode dar e 

tirar a vida no simples desplugar da tomada. Com a automatização da vida as suas 

etapas se transformam e saíram do controle. As máquinas se autonomizaram, 

inverteram e ganharam o centro desse projeto humano. Especialmente com os meios 

de comunicação, que serviram de modelo para a efetivação: da difusão em longa 

escala até as conexões de cabos e redes numa lógica planetária. Aqui também temos 

as máquinas mediando relações sociais locais e globais, difundindo o consumo (e 

ensinando como, pra quê e o quê consumir) no seu sentido literal – publicidade, 

estilos de vida, palavras, arquétipos, ideologia etc. 

O sujeito passa a estar sempre mediado por um aparato eletrônico que 

contaminou a comunicação e, tão logo, o aparato se sobressai. No capitalismo da 

terceira fase, o protótipo dos meios de comunicação se alastra fazendo da máquina o 

novo próximo, o novo outro, enfraquecendo as interferências do tempo cronológico 

e do espaço geográfico. Sim, em sua maioria, a vida social foi sugada pelos 

computadores com suas comunidades virtuais. O diálogo é feito por dedos que 

transitam na segurança da distância. A língua também se adequou como registro de 

um oral efêmero que descarta as regras. Ela se atrofia porque não pode se alojar num 

sujeito escorregadio. Ela se fragmenta em dialetos também efêmeros e específicos 

[:)]– o capitalismo poderia ser o responsável pelo segundo estilhaçamento do 

homem, ao mesmo tempo em que provocou o declínio da cultura letrada também 

permitiu que o inglês assumisse sua condição de língua franca. Muitos verbetes 
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foram estupidamente incorporados nas culturas, bem como a língua falada na sua 

prolixidade e minuciosidade tautológica.  

A comunicação é convertida em códigos e transmitida por fios. Ela se perde 

do enunciador porque quem enunciou para o outro efetivamente foi a máquina e 

vice-versa. A comunicação se aliena quando esse enunciador a envia (e pode não 

chegar ou se perder por conta de uma mera letra), porque no mundo imaterial os 

pólos são invisíveis e apenas o texto é a garantia legítima da verdade – até mesmo as 

imagens são para o computador textos, algoritmos, fórmulas, símbolos etc. Na 

imaterialidade, quem não é mediado não pode se comunicar, porque quem não tem 

dedos nem sequer existe – como um portador de deficiência auditiva que precisa da 

linguagem de sinais. Os discursos são, em sua maioria, as vozes encarceiradas pela 

letra. O diálogo existe numa presentificação eterna, que pode ser retomado, 

elaborado, simulado etc. a qualquer hora, a qualquer dia. É a lógica de “dizer o que 

quer” e de se “ouvir o que quer” para um outro desconhecido, no volume ideal ou na 

entonação das caixas altas. A palavra não é apenas fruto sensível do pensamento, 

mas é amadurecida, engessada, para penetrar nas relações imateriais na situação 

coerente e num instante nômade, de uma subjetividade nômade. Ela é também 

corrigida, adulterada, apagada, cancelada, substituída etc. antes de ser pronunciada 

pela boca invisível. Às vezes, roubadas, forjadas ou mesmo ignoradas na falsa 

democracia desse território imaterial. 

Para Marcondes Filho, que pensa a partir do pensador Niklas Luhmann, o 

problema é maior porque “[...] a comunicação é algo muito difícil porque pessoas e 

sistemas não estão mais preocupados em transmitir informações, mas apenas em se 

voltarem a si mesmos, buscando a auto-regulagem”.140 Fomos objetualizados pela 

lógica imagética da imaterialidade. Acoplamos as máquinas aos nossos órgãos. 

Somos iluminuras pintadas com tinta de ouro em parceria da cultura com o 

consumo, sob o mecenato da mídia – e desejamos ser “lidos”. O achatamento da 

vida social fundiu as camadas do sujeito.  

No mundo imaterial, que antes era restrito aos sonhos e pensamentos, nos 

misturamos o interior e o exterior como todas as imagens para o consumo mútuo. 

Desejamos ser todos os “outros”. Além de produto e produtor de cultura somos 

também produtos e produtores desse mercado imaginário a ser consumido, com a 

                                                 
140 MARCONDES FILHO, Ciro.  Até que ponto, de fato, nos comunicamos?  São Paulo: Paulus Editora, 
2004.  p. 85. 
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cotação definida pelo valor espetacular. Nossa imagem é captada pelas câmeras 

espalhadas pela cidade, no enredo da vida social pós-moderna. E temos talento para 

interpretar, porque já nos acostumamos como protagonistas frente às câmeras da 

vida gravada. Almejamos um dia ser sinônimo de produto.  

E o sujeito deve estar em algum canto qualquer da “célula”, não mais no 

centro. Está circulando pelos fluxos, sem mais um lugar para viver, sem uma língua 

para falar e sem desejar um projeto de resistência. A contusão do real provocou seu 

trincamento e a esquizofrenia é a patologia coletiva da geração inútil. As mulheres 

viram avatares com suas cirurgias que arrancam a forma do corpo, os produtos 

também se confundem como a batata sabor champagne. Estamos submersos na 

correnteza de um rio poluído, com os sentidos invertidos e os duplos separados do 

eclipse numa multidão aquática. A esquizofrenia também é a materialização desses 

excessos. É também o não enxergar de um horizonte por conta desse cruzamento de 

sinais, invisíveis como tudo. 
 
Acima de tudo, porém, a questão de como o ser humano poderia se 
tornar um ser humano verdadeiro ou real está daqui em diante 
inevitavelmente colocada como uma questão de mídia, se entendermos 
por mídias os meios comunitários e comunicativos pelos quais os 
homens se formam a si mesmos para o que podem, e o que vão, se 
tornar.141 
 

A lógica da linguagem no capitalismo tardio é algo que precisa de novas 

interpretações. Na segunda vida não temos lugar, porque a geografia não existe e 

reflexos como esses já concretizam problemas como o começo desse trânsito 

político-econômico das não fronteiras. Esse extremo de uma cultura individual e 

globalizada é como a solidão e uma festa que nunca termina. Não existe centro nos 

excessos. O sujeito incorpora os eventos para viver o seu próprio tempo e promove 

seu próprio ciclone. Toda essa complexidade também reflete e refrata na língua, 

nosso instrumento que parece desafinar sem que nós percebamos. Outros 

instrumentos se perdem e descompassam. Oh, mas aqui o sujeito já não é sinfonia 

porque o dissonante é um amigo rebelde da harmonia. Todos podem cantar suas 

próprias letras como prova de amor ao próximo, arrastando o sonho de se encontrar 

num outro compasso. Como na Torre de Babel, estamos todos falando e ninguém 

está se entendendo. Mas se o excesso pode ser o câncer da democracia, podemos 

                                                 
141 SLOTERDIJK,  op. cit., 19-20. 
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apenas aceitar a nossa patologia? Por que queremos construir outro projeto comum 

apesar das experiências? 
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CAPÍTULO 3 
A FATICIDADE TRIÁDICA DA EXISTÊNCIA 

HUMANA: NASCER, PERMANECER E SER 



 84

3.1 EU CIBERNÉTICO:  

O REENCANTAMENTO DO SUJEITO PÓS-MODERNO 

 

Valendo-se do cenário analítico até agora articulado, iniciamos este capítulo 

refletindo, a partir do contexto anteriormente descrito, sobre perspectivas de 

reencantamento do sujeito. Adotamos, para tanto, uma primeira aproximação com o 

que seria o eu pós-moderno: este sujeito contemporâneo percebido em sua expressão 

midiaticamente forjada e, igualmente, em algumas manifestações especificamente 

cibernéticas. Nossa proposta é pensá-lo através de elementos e vetores diversos 

(onto-cosmológico, poético, filosófico etc.) que demarcam o percurso histórico de 

sua constituição e que nos permitirão, em sua riqueza inter-complementar, 

compreendê-lo na atualidade.  

Partimos, assim, da hipótese de que nenhum Eu tenha surgido de um salto 

atemporal num dado período, mas que se construiu com base em uma herança 

usufruída, compartilhada e transformada historicamente. Isso nos possibilitará 

entender as rupturas, conseqüências de diferentes processos de deslocamento que 

reafirmam sua não cristalização, sua constante condição de sujeito em construção. 

Neste sentido, trabalharemos alguns conceitos no decorrer do texto que nos 

permitirão interpretá-lo em diversos modos de aparecimento. 

Esse Eu do qual falamos – que não se refere a um único sujeito, mas a uma 

experiência genealógica que o linka ao passado e ao dilema fundante natureza e 

cultura (e barbárie) – vivenciou vários nascimentos, a um só tempo, naturais e 

artificiais.  
 
No fundo, mais que a continuidade da vida, é a descontinuidade do 
nascimento que convém explicar. É aí que se pode medir a verdadeira 
potência do ser. Essa potência é o retorno à liberdade do possível, 
àquelas ressonâncias múltiplas nascidas na solidão do ser142. 
 

Não buscamos nos aproximar de um Eu puro, embora consideremos ser 

possível nomear o homem depois da manifestação epifenomênica da consciência e 

do pensamento. Pensamos, sim, num Eu polissêmico – que, inclusive, quando 

pensou, carregou consigo um Eu primitivo. Para definirmos onde esses nascimentos 

aconteceram, usamos o conceito de “bolhas”, como lugar metafórico desses 

acontecimentos. Temos associadas a esse conceito várias idéias basilares: a) de 

                                                 
142 BACHELARD, op. cit., p. 69. 
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suspensão de um real do universo e de uma limitação em contemplar a totalidade; b) 

de acolhimento frente a nossa fragilidade, da possibilidade de nos escondermos 

nessa lógica da proporcionalidade; c) de habitar em algum lugar, pensando na 

sensação de estarmos por dentro do planeta, onde o céu é sua tampa transparente; d) 

e também de onde se tem o que assegura e comporta a vida – lugar, alimento etc. 

 

Em um plano de reflexão, poderíamos nos utilizar de alguns eixos de 

significação para compreender esse Eu: 
 

 |-------------------------------------------------------------------------------------------------  
 NATURAL: semi-eu natural (antropológico) + eu natural (sapiens e religioso) 
 -- Bolha útero da natureza 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 NATURAL ARTIFICIAL: semi-eu social (natureza e artifício) + eu social (cultura) 
 -- Bolha útero do homem e bolha sócio cultural 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ARTIFICIAL: semi-eu cibernético (tecnologia) + eu cibernético (cibercultura) 
 -- Bolhas construídas e bolhas imateriais (buraco negro) 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------| 
 

Esses conceitos de semi-Eu e Eu objetivam classificar os nascimentos do 

sujeito genealogicamente: um semi-Eu é uma fase na qual o sujeito caminha em um 

vir a ser. O Eu de cada momento é seu auge, sua totalidade atingida. Estamos 

pensando em um sujeito que sempre se constitui dentro de um lugar, no seu tempo, 

numa herança dupla, genética e histórica, conectadas pelo cordão umbilical de seu 

respectivo criador. Outro fator importante é pensar que eles se encontram numa 

escala. Por exemplo, é no Eu natural que surge o semi-Eu social, assim como foi a 

modernidade o útero da pós-modernidade.  

Sugerimos, então, iniciar com o inexplicável começo de tudo. Pensar num 

dia que, na eternidade da existência143, o homem, ainda sapiens e adulto, passou a 

existir, como uma força que surgiu dentro de uma bio-lógica.  
 
Depois que interações eletromagnéticas ligam elétrons a núcleos, 
constituindo os átomos, estes se unem entre si constituindo moléculas. 
Desenvolvendo-se em ordem “química”, ela se torna cada vez mais 
flexível, múltipla, até o momento em que nascerá a ordem mais 
complexa que conhecemos: a ordem biológica.144 
 

O micro, que chamamos aqui de pequenas moléculas, se juntou para formar, 

no seu tempo, o macro, os corpos. Promoveu a materialidade que, num processo 
                                                 
143 Dentro da lógica de ordem e de desordem de Morin. Ver MORIN, op. cit., 2004. 
144 MORIN, op. cit., 2004, p. 102. 
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somatório, constituiu, num espaço próprio, tudo o que é vivo e que partiu do micro 

para uma proporcionalidade particular a todas as coisas. Nascemos no útero de uma 

natureza – que denominaremos como a primeira bolha, que foi, em si, lugar da 

materialização desses acontecimentos. Porque as coisas, até então incorpos, 

tomaram corpos em lugares e em tempos diferentes.  

Esse primeiro nascimento vem, independente do evento em si, marcado por 

uma consciência. O homem pensou pela primeira vez (num processo evolutivo ou 

não), em algum momento, e passou a interpretar esse nada em si, dando sentido às 

coisas. Marcamos aqui também o surgimento da artificialidade ainda imaterial, num 

exercício em que, no centro de um seio onde é “feto dominante”, faz desse nada 

ontológico o tudo para si. A simples ação de dar nome às coisas é artificialização. 

Ele sai desse nada em si para “ser” e iniciar a construção do edifício do eu e para dar 

sentido ao nada. Com essa ruptura, ele abandonou a harmonia da totalidade da 

consciência e tão logo enfrentou o inevitável paradoxo de um filho pródigo que se 

rebelou do seu ambiente para buscar respostas, abandonando sua condição natural. 

Nesse percurso, o homem se deparou com a finitude – sua e das coisas com 

durações díspares. Mas até ter a consciência do mal-estar gerado por esse paradoxo, 

o filho se indispôs com o pai-criador por conta de sua angústia constitutiva. Para 

Morin, “a lei eterna que regula a queda das maçãs substitui a Lei do Eterno que por 

uma maçã fez Adão pecar”145. Pelo vetor onto-cosmológico, podemos destacar aqui 

o pecado original como elemento responsável por essa angústia. Ao comer do fruto 

da consciência (de si, do outro, dos dois no mundo), foram expulsos do paraíso.  
 
Adão é o primeiro homem, e isto significa que é simultaneamente ele 
mesmo o gênero humano. Não será a beleza estética que nos identifica 
com ele, nem um sentimento de bondade que nos induz a aderir Adão, 
obstando-os de o considerar um bode expiatório; não será igualmente, 
por um impulso de simpatia ou por piedade que nos resolvemos a dividir 
com ele a nossa culpa, do mesmo modo que um filho quer participar da 
culpa de seu pai; nem será uma piedade forçada o que nos obriga a 
agüentar o que, no fim das contas, nos está na fatalidade destinado. É por 
meio do raciocínio que damos nossa adesão a Adão.146 
 

Apesar de focarmos o nascimento a partir de uma corporalidade, e 

considerando que o espírito invadiu o corpo em primeiro momento pelo 

desconhecido, consideramos aqui também os eventos que não se materializam aos 

nossos olhos, mas que sempre existiram efetivamente dentro dos mesmos tempo e 
                                                 
145 MORIN, op. cit., 2004, 51. 
146 KIERKEGAARD, Soren.  O conceito de angústia.  São Paulo: Hemus, 2007. p. 37 
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espaço e que precisam ser trazidos à discussão. Porque nos é invisível não é 

imaterial para a natureza. O imaterial influencia e até mesmo condiciona as outras 

coisas. Isso nos permitiu perceber e conviver, desde os primórdios, com o invisível – 

por exemplo, o vento revela-se a nós no balançar de uma árvore, no movimento das 

nuvens ou no acariciar do rosto. Material e imaterial sempre regeram uma grande 

orquestra em que todos os instrumentos tinham em comum uma duração particular: 

como um cometa que surge, têm seus próprios trajetos e velocidades, esgotam-se e 

se apagam completamente. Importante também ressaltar que é possível pensar pelo 

vetor onto-cosmológico, no qual foi Deus, imaterial por si, quem fecundou esse 

útero e assim contradizer um pensamento antropológico de evolução da espécie. 

Porém, como não buscamos uma única verdade e desejamos navegar por esses 

vetores, marcamos aqui, da mesma forma, um primeiro nascimento natural. 

A experiência de um segundo nascimento, na ruptura com uma segunda 

bolha uterina, consideramos como conseqüência da nossa capacidade procriativa. 

Depois de se ter aos “primeiros pais” como matrizes, a bolha do útero materno 

fabrica sua réplica inédita e complexa. Como já dissemos, estamos delimitando aqui 

a reprodução depois do homem pensante. Antes de pensar, ele apenas reproduzia. 

Então, se no primeiro nascimento o homem se constitui no sentido evolutivo, seu 

cérebro, seu corpo etc., agora ele se contamina por uma realidade pré-existente (ele 

existe num dia, depois num ano, século etc.). E começa isso já nos seus primeiros 

dias de vida dentro de um corpo que se constitui inexplicavelmente, que vamos 

chamar aqui de semi-Eu social. 

Com esse nascimento natural, na perspectiva da natureza, e artificial, na 

perspectiva do já construído, o Eu social se inicia. Esse Eu é derramado em um 

outro seio, numa outra bolha, que por conta de já estar contaminada pela cultura (já 

iniciada), que pontuamos aqui como lugar deste outro nascimento, acarreta uma 

simbiose entre natural e artificial. E temos aí duas faces.  

Em um lado, o corpo se choca na insegurança de um universo desconhecido 

e infinito aos olhos que ainda não podem ver, com uma verdade sendo revelada a 

cada instante, no despertar de cada instinto. Os movimentos bruscos do corpo e um 

conjunto de sensações fazem sentir a vida em seu sentido quase bruto – o espírito já 

estava construindo suas imagens pela tomada umbilical. Uma nova etapa se inicia e 

o corpo, aos poucos, vai sendo adaptado. Nascemos aí para outro mundo, pensado 

como nosso segundo útero, que, por conta da gravidade e da cultura, agora parece 
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pela metade, que tem apenas o chão que nos protege, como um imã que nos atrai. 

Descolamo-nos do casulo que nos acolhia e os sentidos vão sendo experienciados 

juntamente com a consciência dessa existência bruta que começa a se fazer presente 

e a ser lapidada. Perdemos a ingenuidade do filhote e nos lançamos nos labirintos já 

que não podemos fugir daqui – nos estilhaçamos no ar ou nos afogamos nas 

profundezas das águas. Por outro lado, adotamos uma realidade pré-existente que 

nos possibilita a apropriação histórica, até um dado momento que outros sentidos 

vão sendo produzidos e, assim, o homem deixa apenas de reproduzir e se transforma 

em produtor.  

A subjetividade, assim como a identidade, não possui também uma essência 

própria. Ela se forma num jogo contínuo de construção e desconstrução. Aqui o 

homem se assume como “o filho pródigo da vez” e busca seu desvencilhamento do 

curso da natureza com o seu pensar, provocando mudanças definitivas (no corpo e 

no espírito, que aqui se conflitam) em função da sua felicidade e do exercício da sua 

capacidade de transformação e de potência. O filho continua se afastando da casa do 

pai. 

Ocorre aí desordem147, porque existe uma ordem própria na natureza e é a 

interação que nos possibilita a organização dessa desordem. Embora Morin fale 

especificamente da natureza, trazemos para nós sua reflexão. “De onde surge a 

ordem? Ela nasce, ao mesmo tempo que a desordem, da catástrofe térmica e das 

condições originais singulares que determinam o processo constitutivo do 

universo”148. Isso quer claramente dizer que a nossa ordem social é a desordem da 

natureza. Permitam-me um devaneio sagrado: ao comer o fruto do conhecimento, o 

homem vê o mundo como um grande fruto que pode explorar (e consumir) em 

direção ao intocado, ao misterioso. Na sua condição de existir, que em si não se 

explica, busca o aperfeiçoamento dos seus sentidos e se assume como o grande “rei 

da natureza”, expulsando as coisas ao seu redor. Ele encontra por meio da desordem 

a sua contemplação particular da existência. Legitima-se como artificializador do 

mundo – isso começa com o próprio corpo, no momento em que esconde sua nudez 

originária.  

Já pensamos na lógica constitutiva do micro e do macro e também podemos 

trazer a condição natural de mamífero, que gera outro ser com sua extensão (se 

                                                 
147 MORIN, op. cit., 2004. 
148 MORIN, op. cit., 2004, p. 71. 
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aliena no cortar do cordão), para dar substância à idéia de sermos um grupo e para 

compreendermos esse sentido das coisas em se unir para criar – o que nos iguala na 

proporcionalidade, pois, nessa lógica, tudo tem o micro como a menor parte. 

Também para compartilhar o horror do vazio, para não estar sozinho frente ao 

absurdo do nada. Anders nos explica o horror vacui: “[...] o medo da autonomia e 

da liberdade mais exatamente: o medo de articular o espaço da liberdade, que o ócio 

lhe pôs à disposição; o vácuo, a que ele está exposto por meio do ócio. Ter que 

preencher por si mesmo seu lazer”149. 

 No caso do homem, esse preenchimento resultou potencialmente no que 

chamamos de cultura. E já avistamos a comunicação como mediadora desse grupo, 

pois foi o cordão umbilical invisível desse Eu a se formar. Juntas, comunicação e 

cultura foram os alicerces para a sua emancipação, agora intelectual, possibilitada 

pelo conhecimento. O homem assegurou sua autonomia por meio de um pensamento 

qualificado, compartilhou com seu próximo e produziu mais conhecimento, 

sucessivamente. 

Esse Eu que é produto e produtor de cultura, nessa consciência de existir e 

disposto a ter a cultura como sua bolha construída, também se depara com o 

enfrentamento da morte. Vive a grande angústia de outro paradoxo, de não aceitar o 

seu fim e, ao mesmo tempo, de não conceber sua eternidade. Isso quer dizer que 

embora seja criador e não aceite o seu fim, tem a temporalidade cravada nesse Eu (o 

que já tratamos na parte 2.3) que possui um corpo que apodrece, simbolizada por um 

dia que surge, permanece e vai embora, ofuscado por uma escuridão que invade 

quando a luz se esvai. Aqui ele não se lembra mais do caminho da casa do pai-

criador.  

Com a luz ele flagrou sua sombra e nas águas viu reflexos, nelas se viu por 

fora e para além de si. A dúvida, ao mesmo tempo, é combustível para a busca do 

desvendar desse estalo da vida (provinda da tríade dúvida, pergunta e desassossego), 

para a consciência não somente derivada da sua natureza e do invisível e sim de 

todos os processos pelo qual passa que o faz experimentar sensações as quais não 

possuem materialidade. Logo, foi ofuscado pela razão que não confia no que não vê. 

E por causa dessa lucidez, se coloca em confronto com o absurdo, porque ele busca 

respostas a partir do sentido particular que dá a tudo. O invisível então é o absurdo, 

                                                 
149 ANDERS, op. cit., p. 5. 



 90

porque é composto por experiências com fantasias e com eventos que não pode 

explicar. Em outras palavras, ele sempre existiu também para um além do real, mas 

a razão sussurrava que as árvores eram as nuvens amarradas no chão.  
 
O que salva é a própria dúvida que ele elege como o grande fundamento 
do saber. Duvidar é a única prova de sua existência: duvido, logo existo; 
mesmo sendo enganado, se sou enganado, isso prova exatamente que 
existo. A certeza, portanto, já não está mais em Deus, mas no homem, é 
a autonomia do eu que se inicia aqui.150 
 

A civilização nos fez crescer ativamente nesse EU social, em que as 

transformações nos fazem experimentar o artifício construído. A árvore vira mesa e 

o absurdo vira divino. O processo de artificialização do material e imaterial 

aumenta, transformando e achatando o natural e o social. O homem atinge uma 

suposta suspensão entre o natural e o artificial, formando outra bolha que as 

intersecta. E se realiza aí nesse salto como ser criador em potencial. Nesse mundo, 

que na complexidade do sujeito é diferente para cada um, onde inclusive Deus 

também é o que a subjetividade determina, tudo se torna possível.   

O homem, esse sujeito constituído no tensionamento natureza/cultura, 

experimenta o imaterial em situação de virtual proximidade. Ele próprio possui algo 

de imaterialidade: espírito, afetos, alma. Este paradoxo também o constitui: 

material/imaterial, em uma atualização ímpar do conflito criador original. Também 

porque vivencia esse imaterial que o atravessa sem que seus olhos percebam, mas 

que sente, cheira, ouve, percebe etc. Estamos falando aqui do conflito acirrado entre 

corpo e espírito, entre real e irreal. O cérebro tem a capacidade imaginativa que o 

permite “ser” também para além-de-si, porque, a partir do real racional seria o tédio: 

o corpo seria sinômino de gozo e espírito de objetividade. Paralelo a um mundo no 

qual existe, do qual é capaz de abrir um caminho estreito até uma clareira 

paradisíaca, ele é dotado da capacidade de imaginar. E quando imagina ele salta 

neste em si que é, ao mesmo tempo, para além de si. Na imaginação reside sua 

reinvenção, suas perspectivas de reencantamento. 

O que é sonho (e o sexo também), nosso portal mágico, que nos desconecta 

do cárcere do corpo (com uma suposta saída da alma)? Embora as vidas acordada e 

dormida se contaminem, porque sonhamos com nossas imagens conscientes e 

inconscientes ou mesmo carregamos a angústia de um pesadelo. Essa é nossa 

experiência mais próxima da morte (ou do semi-Eu). Somos conduzidos a outro 
                                                 
150 MARCONDES FILHO, op.cit., p. 29. 



 91

estado no qual o simples fechar dos olhos nos permite a entrada num mundo 

alucinador e fantasmagórico, que pode ruir a qualquer instante. Todas essas imagens 

que o homem tem de si e de seu mundo se cruzam numa linha tênue que divide o 

real e o irreal. Nesse plano de pensamento, podemos trazer a religião também com 

um exercício desse imaterial.  

O horror do absurdo aparece como pilar de todas as nossas crenças e com 

elas toda uma regra ritualística serve de manual moral de regra e prática da vida 

acordada. Novamente há um trânsito que afeta a ambos – podemos abordar, por 

outro lado, a humanização de Deus. Esse próprio texto traz consigo toda uma lógica 

onto-cosmológica interpretativa da existência. Muito próximo dessa experiência, 

ressaltamos também os devaneios, do qual vamos nos apropriar da lógica 

interpretativa freudiana, como substituto fantástico adulto do processo imaginativo 

da infância. Essa possibilidade criativa vinda do impossível, do absurdo. O sujeito 

pós-moderno talvez possa ser pensado como este paralelismo entre transe e trânsito 

levado à sua exponencialidade. 

Com todas essas facetas (e muitas outras que não cabe aprofundar nesse 

trabalho), o homem inventou as ferramentas de sua época para vencer a finitude. 

Podemos trazer de imediato a Arte em que objetivamente cristalizou/reificou seus 

pensamentos, imortalizou sua cultura ou buscou o contemplativo natural que se 

atrofiou no seu distanciamento. Seja nas suas primeiras marcas nas cavernas ou em 

invenções como a câmera escura que, preservadas suas condições de 

desenvolvimento ao longo da história, trouxe uma experiência puramente 

externalizadora do Eu em si e no âmbito comunicacional. Essa foi a lógica que pode 

explicar sua eterna necessidade de aperfeiçoar a técnica: a linguagem, a arte em si, a 

máquina etc. e, trazendo essas ferramentas numa época em que o artificial é o centro 

da bolha, a terceira bolha, da artificialidade máxima, em que o espírito também se 

reveza entre corpo e máquina, o homem aperfeiçoa essa exteriorização. Novamente 

nos deparamos com a artificialização das facetas de próprio homem que, na sua 

experiência imaterial, consegue, pela técnica, viver o impossível. 

O homem constrói o seu próprio mundo ao longo da história. Como num 

jardim suspenso em que (re)organiza os espaços entre as plantas e as categoriza. Ele 

vem, ao longo dos anos, aperfeiçoando sua existência à sua medida e buscando 

novas experiências, novos sentidos a qualquer preço. Com o desenvolvimento das 

ciências aplicadas e refletindo em todas as esferas sociais – às vezes trazendo 
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conseqüências irreversíveis à sua espécie – as descobertas o lançam, como o cometa 

já dispersando sua força no espaço, na pós-modernidade. Refletindo na concepção 

temporal do instante Kierkegaardiano151, caminha como o bicho da maçã que a 

explora por dentro e quando perfura o outro lado da casca volta à submersão para se 

esquecer que o lado de fora não é fruta, até que uma nova fruta precisar ser 

explorada. 

Com a entrada da tecnologia, ele criou as máquinas a partir de suas 

necessidades e deficiências – se iniciando como ferramenta de produção, passando 

pelo campo da comunicação e, depois, contaminando quase todas as esferas da vida 

social. Aqui se iniciou um semi-eu cibernético no qual essas máquinas penetraram, 

se ambientam e se relacionaram efetivamente na bolha – mesmo ainda nos 

agredindo com seus tamanhos. Depois de ajustadas, as máquinas, para além de si, 

ainda atravessaram essas bolhas com seus sinais invisíveis provocados por 

equipamentos eletrônicos estelares e terrestres, que refletem entre si. Pensamos aqui 

na estética cibernética que também se incorporou, que invadiu grotescamente nosso 

olhar.  

Usando a si como matriz de complexidade, o homem tenta, numa era em que 

grande parte das descobertas já se concretizaram, se aperfeiçoar com a tecnologia a 

partir desta lógica. Já não pensamos mais a tecnologia como um meio em que o 

homem desenvolve com o objetivo de facilitar, de minimizar o seu esforço. 

Pensamos numa tecnologia que em parceria com o capitalismo tardio, encomendou 

a invasão à bolha e seqüestrou e rendeu a cultura. Em seguida, provocou o aborto 

desse Eu. Com sua agulha de crochê estourou a bolsa e caímos num buraco negro 

em que as próprias máquinas se incumbiram de materializar e nos adestrar. 

Entramos num portal encantado e assumimos a condição de eu cibernético (termo 

compatível ao já muito difundido “segundo eu”, usado pela americana Sherry 

Turkle) como se escolhêssemos um lugar para onde ir por um folder de pacote de 

viagens. Fomos forçados a nascer num mundo em que a bolha do nosso cérebro 

projeta a vida. Onde é ele quem se movimenta.  
 
O domínio da natureza prometia liberdade da escassez, da necessidade 
da arbitrariedade das calamidades naturais. O desenvolvimento de 
formas racionais de organização social e de modos racionais de 
pensamento prometia a libertação das irracionalidades do mito, da 
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religião, da superstição, liberação do uso arbitrário do poder, bem como 
do lado sombrio da nossa própria natureza humana.152 
 

Como uma idéia de anonimato do espírito, o homem renasce, nômade (por 

escolha?), num outro lugar. Novamente é despejado em um outro mundo onde o 

chão já não mais o protege. Naturalmente com o corpo aprisionado num lugar 

qualquer, imerso na escuridão de um buraco negro que as tecnologias dão aparência 

tridimensional, mantém-se seguro do mundo anterior – não intacto, já que viveu de 

outra forma. Especialmente numa época em que a Terra começa a ruir, por conta da 

sua desordem e da esquizofrenia coletiva – o fruto começa a apodrecer.  

Nos seus lapsos, o filho pródigo tenta retornar a casa paterna, mas não 

apenas esqueceu o caminho, como também matou (sem intenção) o pai-criador. 

Neste novo mundo, onde seu corpo humano é impedido de entrar, apenas sua alma 

invisível, que juntamente com todas as suas experiências com o imaterial, podem ser 

vividas. Nele, o seu Eu polifônico ganharia ainda mais complexidade, visto que 

pode viver uma outra realidade em que a sua limitação física já não o impede. Ele 

pode ser ainda melhor porque pode simplesmente “não ser”, já que a “não-forma” é 

a sua garantia higiênica de (in)visibilidade. 

Acreditamos que, na sociedade digital, mesmo com a imaterialidade, o 

homem ainda não poderia estar desligado da sua genealogia. Então, a sua nova 

condição estrutural partiu da mesma lógica da sua vida social construída ao longo da 

história. Porém, efetivamente, caminha sem andar por uma nova bifurcação que 

poderá conduzi-lo ao atrofiamento do corpo. Com corpo e espírito divorciados, 

agora se vê refletido na parafernália eletrônica da comunicação e não mais nos 

reflexos das águas. Uma onto-cosmologia que é o vivenciamento total e absoluto da 

fé e da imaterialidade como um todo. Para Felinto, “a rede é imaginada [e 

vislumbrada] como o novo paraíso virtual, onde todos os seres poderiam se 

encontrar em igualdade de condições; onde os conflitos de gênero, raça ou classe 

desapareceriam magicamente”153. 

Sugerimos refletir, com esses apontamentos, sobre aspectos fundamentais 

para interpretarmos esse processo de construção subjetiva que estamos 

experimentando ao longo da história – bem como a possibilidade de avançar em 

nossos questionamentos. Processos sempre de ruptura e quase nunca pacíficos. O 
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sujeito está a ruir como o planeta que, de natural, como disse Albert Camus, tem 

apenas “o Sol que aquece os ossos, apesar de tudo”154.  
 
A gênese não cessou. Nós ainda estamos nas nuvens que se dilatam. Nós 
ainda estamos num universo em que se formam galáxias e sóis. Nós 
ainda estamos num universo que se desintegra e se organiza num mesmo 
movimento. Nós ainda estamos no começo de um universo que morre 
depois de seu nascimento.155 

 
 

3.2 AS CONDIÇÕES DE PERMANÊNCIA: 

DA SOCIEDADE FERINA À SOCIEDADE DO CONSUMO 

 

Em todas as formas de nascimento, tal como anteriormente propusemos, o 

homem se deparou com sua inevitável e paradoxal condição de permanência – uma 

existência que tudo compartilha e que está ao alcance de todos, em determinados tempo 

e espaço. Porém, mesmo com esse dom de existir que nos é dado de graça, muitas vidas 

fracassam. Muitas sequer atravessam a fronteira do vir a ser, como sementes que não 

brotam ou como fetos que fraquejam – ou mesmo têm uma duração efêmera, 

socialmente desimportante, não se tornando fatos ou acontecimentos dotados do que se 

poderia chamar visibilidade social. A própria natureza pode impossibilitar a existência, 

pois é também túmulo, testemunho de finitudes e encarceramentos. Talvez um forte 

relâmpago pudesse revelar a miríade de vitalidades em potencial que se achatam com o 

escuro da existência (e nos cegaria). Um raio que daria forma ao menor ser que existe, 

fazendo brilhar os olhos da menor partícula. E todas as coisas existiriam aos nossos 

olhos se pudéssemos a tudo ver ao mesmo tempo: tantas coisas seríamos, explosões de 

nossas luminosidades e de nossas condições de possibilidades.  

Mas, afinal, qual seria a finalidade da nossa permanência, tendo em vista que 

carregamos na nossa consciência a nossa própria fatalidade? Não é a simples fatalidade 

de uma vida que abandona um corpo (são ou despedaçado) que pensamos aqui, mas 

numa morte humanizada que habita no interior da vida. Assim como qualquer ser vivo 

que surge, tem seu auge e depois caminha ao desaparecimento, temos, neste mesmo 

processo e para além dele, a nossa consciência de duração e, logo, a nossa constante 

possibilidade de desistência, porque também conhecemos nossas fraquezas. Para Jean 

Baudrillard, elas são muito mais que naturais.  
                                                 
154 CAMUS, op. cit., p. 47. 
155 MORIN, op. cit., 2004, p. 81. 
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Nada nos protege de uma epidemia total, nem mesmo as barreiras de proteção 
que cercam as centrais atômicas. Talvez o sistema inteiro de transformação 
do mundo pela energia tenha entrado numa fase viral e epidêmica, 
correspondente ao que é essência da energia: despesa, queda, diferencial, 
desequilíbrio, catástrofe em miniatura, que produz primeiro efeitos positivos, 
mas que, quando ultrapassada pelo próprio movimento, assume as dimensões 
de catástrofe global.156 
 

Mas, afinal, a própria vida não se incumbirá de nos consumir, com o abandono 

do “fenos” à desintegração pelo “genos”, como as folhas que se jogam ao vento quanto 

se sentem amareladas? E o vento as acolhe, dirigindo-as ao chão e deitando-as para a 

decomposição. No vazio do social, não podemos nos esquecer da morte porque ela está 

em tudo. Para Edgar Morin, o suicídio, pensado pelo desespero e pela solidão, “é a 

reconciliação suprema, desesperada, com o mundo”157. 
 
O suicídio nada mais é que a conquista fabulosa e remota dos homens bem-
pensantes, mas o estado propriamente do suicídio me [nos] é 
incompreensível. O suicídio do neurastênico não tem qualquer valor de 
representação, mas sim o estado de espírito de um homem que efetivamente 
tiver determinado seu suicídio, suas circunstâncias materiais e o momento do 
seu desfecho maravilhoso. [...] Não sinto [sentimos] o apetite da morte, sinto 
[sentimos] o apetite de não ser.158 
 

Considerando o lugar onde o homem efetivamente habita e se relaciona com o 

meio, apontamos a dimensão ecológica como condição de vida humana e de uma 

incontável diversidade de espécies outras e seus ecossistemas particulares (lembremos 

que nosso corpo, por exemplo, é o ecossistema de infinitas bactérias). Verdadeira 

dimensão biopolítica, não pensamos nesse lugar apenas como “onde tudo está [inter] 

ligado por necessidade e que por meio de construção e destruição permite a organização 

do universo”. Ampliemos essa visão de Morin159: pensamos também na influência da 

nossa condição de ser, de permanecer e de conduzir o destino da humanidade – no 

homem (sapiens e demens) como parte de um ecossistema que é constituído e 

dilacerado por uma diversidade de interações internas suas e por sua causa, que por seu 

medo maior da onipotência da natureza o fez/faz criar ações para se defender, para 

permanecer, com e às vezes apesar da natureza. Talvez a primeira delas: esconder a 

morte da sua visibilidade. Não por acaso, a evolução da civilização ocidental implicou 
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158 ARTAUD, Antonin.  Os escritos de Antonin Artaud (Coleção Rebeldes de Malditos).  Porto Alegre: 
L&PM Editores, 1983. p. 23. 
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no banimento dos mortos e assepsia da morte, enfim, em sua ritualização. Guardam-se 

seus retratos, ocultam-se seus corpos. 

E, se por um lado, o homem avista o horror humano da decomposição do corpo e 

a desintegração do ego – no qual o homem perde sua razão e a sua individualidade –, 

paradoxalmente, não abandona seus mortos porque aspira, como o primitivo, a 

imortalidade. Morin nos conta que o homem de Neandertal já fazia pedras funerárias. 

Esse prolongamento da vida nos rituais fúnebres, nas cremações, nos jazigos não seria 

um suposto falso-antídoto de proteção ao contágio da morte? Sim, porque ela, como as 

bactérias, fez seu ecossistema no interior da nossa alma. 
 
A idéia da morte propriamente dita é uma idéia sem conteúdo, ou, se 
quisermos, cujo conteúdo é vazio até o infinito. É a mais vã das idéias vãs, já 
que o seu conteúdo é o impensável, o inexplorável, o “não sei quê” conceitual 
que corresponde ao “não sei quê cadavérico”. É idéia traumática por 
excelência.160 
 

Ao longo dos tempos, vidas fervilharam e fervilham no planeta, cada uma com 

sua condição e tempo particular e competindo entre si para uma dominação instintiva, 

adaptando-se na luta pela existência ou extinguindo-se, numa tentativa objetiva de 

cumprir a sua duração. Mesmo as “inofensivas” plantas lutam pelo melhor lugar ao Sol, 

bem como suas raízes, às escondidas, no absorver do que lhes melhor alimenta no fundo 

da terra, condicionando as outras espécies e interfere assim no estado de coisas de tudo 

ao seu redor – vegetação, clima, animais etc. 

O planeta, nesse embate, foi um grande “ringue” que favoreceu a 

complexificação e a diversificação da vida, que culminou também numa maior 

permanência e num sistema de viver. Nas palavras de Morin, “a ordem física prolonga-

se na ordem viva, ela mesma regida por ‘programas genéticos’, geradores de invariância 

e de repetição, assim, a natureza apresenta-se como permanência, regularidade, 

ciclos”161. 

Na nossa fragilidade e incapacidade, nos associamos à natureza, para a aculturar 

e, complementarmente, para naturalizar o que, de fato, é essencialmente cultural. 

Constituímos-nos nesta tensão fundadora natureza/cultura. Tiramos da natureza nosso 

exemplo de consumação, porque a enzima do consumo é combustível funcional da 

própria natureza – e queremos sempre o melhor de tudo, porque também a somos. Um 

grande indicador de que somos seres voltados ao consumo e à consumação é o próprio 
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oxigênio. O mesmo ar que inevitavelmente nos enche os pulmões é o que nos aniquila. 

Pensemos além, então, na questão parasitária do mamífero no útero ou mesmo na nossa 

necessidade de alimentação; pensemos também em descansar debaixo de uma sombra 

ou mergulhar nas águas límpidas de um rio. Tudo é motivo de consumo porque 

existimos por condições naturais que, dentro de cadeias, tudo está associado e foram 

feitas para um suposto e possível uso. Tanto que, em grande maioria, elas nos são 

sinônimos de vida.  

Condições naturais essas que, na sua máxima, tudo vem a morrer para alimentar 

o que é vivo, como na cozinha interminável162, de Pablo Neruda. Nessa lógica, cada 

organismo é um pequeno túmulo. Matamos e enterramos outros corpos (animais, 

vegetais, minerais) dentro de nós. Mas não apenas isso, utilizamo-nos das coisas ao 

nosso redor em busca das sensações, da experiência, do consumo interminável. 

“Heidegger irá mostrar que consumar significa desdobrar alguma coisa até a plenitude 

de sua essência, por isso só pode ser consumado aquilo que já é. O pensar consuma a 

relação do ser com a essência do homem. O viver consuma a vida”, explica Gustavo de 

Castro.163 Consumir é a lógica de tudo que existe. E continuemos: onde mesmo o 

artifício buscou sua inspiração para o consumo das falsas necessidades? Não foi pelo 

pecado original, com a vergonha das nossas genitálias, que chegamos num [des] 

confortável jeans? 

A partir do método interpretativo apresentado por Morin164, pensamos que foi 

essa ligação realizada do convívio entre os seres vivos e suas específicas complexidades 

que possibilitaram associações, simbioses, mutualismos, comensalismos, competições, 

parasitismos etc. É esse encaixe que faz com que tudo possa morrer para que outras 

possam viver, numa cadeia de consumo “na qual o vegetal é comido por um herbívoro, 

por sua vez comido pelo carnívoro, que será também comido”165, completa o autor. O 

homem chega então ao topo, porém ainda no interior dessa natureza. O seu topo só é 

possível dentro dela, só é possível porque ela o comporta. 
 
[...] A eco-organização constrói-se e mantém-se não somente na e pela 
associação e cooperação, mas também nas e pelas lutas, devorações e 
predações, as quais, sem deixar de ser destruídas, são também, sob outra face, 
co-geradoras de uma grande complementaridade.166 
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Se a movimentação de tudo que é vivo favorece a diversificação da vida, 

podemos dizer que a natureza é essencialmente comunicacional e que a comunicação é 

o fundamento que permanece e conecta. Aqui, podemos pensar na herança genética que 

se comunica com tudo que existe, pensar os genótipos e fenótipos que, por 

comunicação, definem as condições de ser. E daí, pensar na vegetação que define o 

ecossistema, na observação da presa para despistar o predador e vice-versa, até na 

simples mudança de cor do lagarto. É a comunicação no seu sentido pura, bruta ou 

articulada, que faz tudo se impor como ser, como existência. E logo, garantir uma 

existência particular e única para cada ser.   

Nessa luta para continuar a ser, o homem interage, comunica-se com tudo o que 

é vivo e que possibilita a sua vida. A questão então não é tentar descobrir quem precisou 

morrer primeiro para entender a finitude, porque a adaptação sempre foi condição 

fundamental para a existência e porque, nessa cadeia, somos predadores e presas, 

nascemos para criar e para destruir. É esta a gêneses do humano, indica Morin: 
 
Foi o mesmo sapiens que exterminou os seus congêneres, aborígines da 
Austrália, índios da América, criou a escravidão e o degredo; e, a partir dos 
poderes da ciência e da técnica, lançou-se à conquista do planeta, gerando 
uma potência mortal capaz de aniquilá-lo. Claro, existem algumas ilhotas de 
bondade, de generosidade, de amor e de misericórdia no coração desta 
espécie criminosa.167 
 

O homem buscou também dominação e se firmou como assassino em potencial. 

Não somente com um animal que luta pelo alimento ou pelo acasalamento. Ele planeja, 

adultera, engana, odeia etc. numa mescla de razão e demência. E decide friamente o 

destino do seu semelhante e tira-lhe a existência na frieza de uma arma de fogo. O 

assassinato higiênico, sem luta de corpos. A covardia pura que o proporciona assistir a 

vida vazando de um corpo furado, na tentativa em vão do coágulo. E visões maiores de 

desgraça que aniquilou culturas inteiras com chuvas de bombas ou armas de soldados-

vítimas da ideologia assassina da guerra. Baudrillard nos mostrou acima como a simples 

liberação de energia nuclear pode levar a humanidade a desaparecer. Mesmo 

conhecendo tão pouco da existência, somos verdadeiramente mais poderosos que a 

natureza? 

Podemos pensar no próprio homem ao longo da conhecida história e na sua saída 

do ciclo animal. Não somente no cru e no cozido, de Strauss, mas também no gozo anti-
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reprodutor que culminou na sua multiplicação de prazer. Um gozo egoísta, 

masturbatório, que não complementa o restante. Como espermatozóides suicidas que 

dividem espaço com as folhas amareladas no chão. A questão é que todas as coisas 

parecem, na sua maneira, aspirar pela morte e temos prazer nela. O homem se realiza 

com a morte dos outros, porque se acha o único digno de vida. Desejamos a formosura e 

a negação do feio e, paradoxalmente, tudo o que é belo desperta em seu predador o seu 

desejo da devoraração. Aqui o sexo poderia ser pensado para evitar um abastardamento 

racial ou mesmo um zelo por uma eugenia.  

Embora falando da beleza a partir da arte – do belo enquanto feio, de que as 

coisas têm de se impor pelo visível –, Theodor Adorno descreve a beleza “como o 

fascínio do fascínio”168. “A beleza não é o começo platonicamente puro, mas tomou 

forma na recusa do antigo objeto de sermos, que só se forma feio, por assim dizer, 

emerge retrospectivamente, a partir do seu telos.”, completa. Então, a questão é que, 

nessa cozinha interminável, onde tudo se retro-alimenta, a morte, feia por excelência, é 

também reguladora. “A morte é mais forte que a vida na irreversibilidade. A vida é mais 

forte que a morte na recorrência”, diz Morin169. 

E o homem vence a luta por conta do aumento constante do seu cérebro – o que 

não é propriamente um mérito. Como num primeiro pensamento que o interligou com a 

sua própria vontade de representação ele, num lugar de incertezas e ambigüidades, 

atingiu sua suposta alienação. E embora cada ser tenha seu código próprio, ele superou 

todos, selecionou e modelou o ambiente aos seus anseios. E assim, começou a construir 

um mundo seguro, privado e separado, onde a prioridade de permanência era a sua. Para 

Bauman (1998) este é o verdadeiro mal-estar que herdamos da modernidade, de seus 

princípios de ordem, segurança e progresso, a mesma que nos levaria, segundo o autor, 

a buscar o máximo de segurança material para nos proteger da insegurança ontológica. 

E assim o homem começa com a sua autodominação, porque se usa como modelo de 

domínio. Sente, ambiguamente, a responsabilidade de quem domina, a responsabilidade 

de um mundo que foi feito “para ele”, no qual pôde adequá-lo. Um mundo que 

comporta a sua alteração particular. 
 
O enorme cérebro humano e, correlativamente, a inteligência, o caráter, a 
personalidade sofrem [...] de modo ampliado e prolongado a determinação 
dos acontecimentos/ experiências da infância e da adolescência 
(prolongamento da juvenilidade, isto é, do estágio de formação e de 
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aprendizagem) e sofrem plenamente a determinação, desconhecida no mundo 
animal, da cultura. Esta constitui um capital informacional/programático de 
saberes, saber-fazer, normas, comportamentos que, vindo do exterior do 
indivíduo, se combina com a determinação genética interior.170 
 

Nas palavras de Schopenhauer, “como o tempo só tem uma duração, contar é a 

única operação aritmética”. Só podemos compreender a existência pelas nossas próprias 

formas de representação, fingindo que tudo é. Afinal, o que poderia significar o barulho 

para o que não pode ouvir? E o que mais sabemos do que contar, já que a finitude é 

nossa única certeza? Estamos a induzir como quando nos inspiramos e organizamos o 

barulho para transformá-lo em música, para tocar onde o dizível não o pode fazer. 

Encher o silêncio de som porque sabemos que o pensamento humano é limitado, frente 

ao inexplicável fato de existir. E, com os ruídos, dormimos, como um cão doméstico, 

um sono seguro e protegido na multidão: não importa mais se todos nós vamos morrer! 

“A indução consiste, quando muitos efeitos indicam a mesma causa, em ter essa causa 

como certa; mas, como não se pode reunir o conjunto dos casos, a verdade nunca é 

incondicionalmente certa”171.  
 
Ah, tudo é símbolo e analogia! O vento que passa, a noite que esfria, são 
outra coisa que a noite e o vento – sombras de vida e de pensamento. Tudo o 
que temos é outra coisa. A maré vasta, a maré ansiosa, é o oco de outra maré 
que está onde é real o mundo que há. Tudo o que temos é esquecimento. A 
noite fria, o passar do vento, são sombras de mãos, cujos gestos são a ilusão 
madre desta ilusão.172 
 

Sabemos do nosso fim, mas, paradoxalmente, nos enfeitiçamos com a existência 

para sair da animosidade – mesmo com nossa condição de pensadores em potencial, um 

pensamento também próprio e não necessariamente verdadeiro, mas que hierarquiza, 

condiciona o restante e nos brinda com espasmos de felicidade. “Os homens que não 

sabem a verdade das coisas procuram ater-se ao certo, pois, não podendo satisfazer ao 

intelecto com a ciência, que, ao menos, a vontade repouse sobre a consciência” 173.  

Além de a natureza nos dar, na sua essência, uma infinidade de ações, do 

exercício do poder, sentimos o prazer que nos proporcionam todos os complexos 

instintos e as modalidades de sensibilidade que nos oferece nosso corpo, que nos toma 

por completo e nos proporciona uma suposta compensação. Consequentemente, desvia-

nos do constante pensamento do fim – nosso maior desassossego –, sempre evidente 

                                                 
170 MORIN, op. cit., 2002b, p. 158. 
171 SCHOPENHAUER, Arthur.  Mundo com vontade de representação.  São Paulo: UNESP, 2007. p. 87. 
172 PESSOA, Fernando.  Poemas dramáticos.  Lisboa: Ática, 1966. p. 76. 
173 VICO, Giambatista.  A Ciência Nova.  Rio de Janeiro: Record, 1999. p. 94. 
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com a nossa destruição fatal, pela dor – também pela possibilidade da doença que 

aumenta o nosso mal estar ou mesmo o desconforto que as condições físicas/materiais 

que a vida também nos oferece. Como as galinhas que, amontoadas numa jaula e 

condicionadas a vir a ser alimento, amarguram-se ao tentar colocar os pés no chão e, 

sem noção do tempo, repetem infinitamente o mesmo movimento de sofrimento infinito 

–, ou por um corpo que se curva, rachando com a idade, como se almejasse mergulhar 

no chão. Deseja cobrir-se de terra, como a semente que fora fruta e que acredita que virá 

a ser outra planta e, assim, existir infinitamente num outro lado da existência – 

diferentemente da folha amarelada e do esperma. Talvez, enquanto nosso corpo 

alimenta os vermes, a nossa alma, liberta da consciência, atingirá seu grau máximo de 

esplendor ao se juntar a uma existência maior. Regressará, então, ao seio da natureza? A 

fé é nossa condição máxima de permanência. É nosso paradoxo da compensação de 

vivenciar a delícia e suportar a dor. 
 
Em mim, mora um sentimento de desassossego que permanece todo o fim de 
tarde. Ele se apossa da minha alma e a razão o lança num canto qualquer, 
para que eu possa continuar a cumprir com todas as minhas obrigações. E por 
mais que receba visitas mais felizes no decorrer da minha existência, ele 
sempre se materializa em forma de cansaço, de mal-estar. Uma preocupação 
constante que permanece no espaço entre as ações. 174 
 

Mas o mundo representado não se transforma desértico com a solidão? 

Transforma-se um incômodo, em ingrediente do desassossego? Vira ficção para o 

sonho, o nada para a existência em si e para a morte? Assim como o homem pensou, 

num fade in, e veio a se encantar; com a morte, ao contrário, num fade out, viu a 

bifurcação da desistência. Nesse sentido, então, permanecer seria uma arte em si? Uma 

possível brecha de dupla relação com a natureza? A relação do senhor e do escravo 

apontada por Goethe?  
 
O artista possui uma relação dupla com a natureza, ele é ao mesmo tempo seu 
senhor e seu escravo. Ele é seu escravo na medida em que tem de operar com 
elementos terrenos para ser compreendido; ele é senhor na medida em que 
submete esses elementos terrenos a suas intenções mais elevadas e as torna 
disponíveis a esses.175 
 

Saímos da natureza e vivemos como plantas domésticas, dormindo nos nossos 

vasos, com as raízes cobertas porque ainda somos condicionados a uma bio-lógica. 

                                                 
174 GHEIRART, Oziel.  Pós-modernidade: todo o ódio. In: ______.  Useless Generation.  Disponível em: 
www.gha.zip.net.  Acesso em 10 out 2008.  
175 GOETHE, Johann Wolfgang.  Escritos sobre arte.  São Paulo: Associação Editorial Humanitas, 2005. 
p. 21. 
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Agora nós estamos em grupos, todos existindo por aqui, ao mesmo e por algum tempo. 

A nossa salvação, então, é a alma, porque conhecemos a derrota do corpo. Ela é a nossa 

esperança eterna do existir. Então, representamos vulgarmente o onto-cosmológico com 

a religião. 
 
A religião é a arte dos que não criam. Nas orações eles se tornam produtivos: 
eles formulam o seu amor, sua gratidão, sua nostalgia, e assim se libertam. 
Também adquirem uma espécie de cultura efêmera; porque renunciam a 
muitas metas, para dedicar-se a uma única. Mas esta meta não lhes é inata, 
ela é comum a todos. [...] Aquele que não é artista precisa possuir uma 
religião em seu mais profundo ser – mesmo que ela se assente sobre 
convenções comuns e históricas. Ser ateísta em sua acepção é ser um 
bárbaro.176 
 

Existimos num pleonasmo. É essa a única opção que nos foi dada, porque não-

existir, na consciência viva, é ainda, e de alguma ou outra forma, existir. “Não me 

arrependo mais da minha vida. Se tivesse outra, seria apenas outra vida”177. Não 

concebemos não ser, porque já iniciamos o processo da existência (pensamos e agimos 

enquanto somos) – assim como tempo, antes não éramos e depois não mais seremos. 

Porém, nesse instante-já que bóia (e que nos conecta) entre os tempos, somos.  
 
Sou um dos fracos? Fraca que foi tomada por ritmo incessante e doido? Se eu 
fosse sólida e forte nem ao menos teria ouvido o ritmo? Não encontro 
resposta: sou. É isso apenas o que vem da vida. Mas sou o quê? A resposta é 
apenas: sou o quê. Embora às vezes grite: não quero mais ser eu!!! Mas eu 
me grudo a mim e inextricavelmente forma-se uma tessitura de vida.178 
 

E também somos por causa do passado e do futuro, porque sem essa concepção 

temporal não armazenaríamos a experiência ou mesmo não agiríamos para transformar 

o que virá a ser, tudo aconteceria ao mesmo tempo. Assim, estaríamos fadados a uma 

eternidade particular, porque a consciência e o corpo se findam com a morte – ou, no 

máximo, duraríamos até onde os nossos ossos resistirem. Nas perguntas de Pablo 

Neruda, faríamos parte de cães ou de borboletas?179 E ainda permaneceríamos aqui, 

dentro desse universo. Ou mesmo os outros homens dos quais somos constituídos que 

também permanecem em nós e que também nos transportaria para além da nossa 

duração. Criamos pela arte e pela cultura a nossa própria eternidade, a nossa conexão 

através dos tempos, a nossa permanência exclusiva. 
 

                                                 
176 RILKE, Rainer Maria.  O diário de Florença.  São Paulo: Nova Alexandria, 2002. p. 40-41 
177 GHEIRART, Oziel.  O livro das dúvidas.  São Paulo: (não publicado), 2000. p. 9 
178 LISPECTOR, Clarice.  Água viva.  São Paulo: Rocco, 1998. p. 20 
179 NERUDA, op. cit., p. 77-81. 
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Paro à beira de mim e me debruço. Abismo... E nesse abismo o Universo com 
seu tempo e seu espaço, é um astro, e nesse alguns há, outros universos, 
outras formas do Ser com outros tempos, espaços e outras vidas diversas 
desta vida... O espírito é outra estrela... O Deus pensável é um sol... E há 
mais Deuses, mais espíritos de outras essências de realidade... E eu precipito-
me no abismo e fico em mim... E nunca desço... E fecho os olhos e sonho – e 
acordo para a Natureza... Assim eu volto a mim e à vida. Deus a si próprio 
não se compreende. Sua origem e mais divina que ele, e ele não tem a origem 
que as palavras pensam fazer pensar... O abstrato Ser [em sua] abstrata idéia 
apagou-se, e eu fiquei na noite eterna. Eu e o Mistério – face a face...180 
 

Percorremos o tempo e o espaço na nossa fragilidade, na busca de um sossego 

que não está num lugar fixo, sempre sob proteção da própria consciência/inteligência e 

em buscas de respostas, de sedentarismo e de gozo. E, com o existir de todas as outras 

coisas, que se movimentam nesse mesmo tempo e espaço, nosso próprio existir foi 

violentamente fragilizado, colocado em constante risco. Somos fortes e fracos frente à 

complexidade de tudo o que existe – somos tudo e nada ao mesmo tempo. A mesma 

perna que esmaga um verme também se despedaça com o impacto de uma pedra. A 

mesma pedra se despedaça com um raio certeiro e assim sucessivamente. Por mais 

seguro que tudo pareça aos nossos olhos que só fazem representar, sabemos da 

possibilidade de tudo se deformar no momento seguinte.  

As permanências são solidificadas por essa busca inconseqüente da felicidade 

para cada instante particular: gozo intenso, sabor, sensações, sonho, prazer etc. Nessa 

lógica, cada mundo particular se encerra com a morte de cada homem, cada um é um 

universo. E tudo tende a continuar, assim como o aniquilamento da Terra não impediria 

a existência do firmamento. Tudo tende a permanecer, porque tudo continua apesar de 

nossas graças e desgraças. Afinal, o que seríamos se não fôssemos? 

Mas qual seria a finalidade da nossa permanência, se orquestramos com o medo 

da onipotência da natureza a nossa ordem e, ao mesmo tempo, a nossa própria 

destruição e o nosso próprio suicídio? Uma destruição que aumenta juntamente com a 

evolução (com um planeta que também surge, tem seu ápice e virá a desaparecer?). 

Como se arrancássemos o óleo da terra e ela, em breve, não pudesse mais repousar 

sobre si mesma. Em cada época, o homem esteve presente dentro dessa existência 

representada e por suas condições de produção, que perpassam por todos os seus 

artifícios para o sedentarismo e que o determinaram em cada época. Assim, ele nunca 

foi o mesmo. Carregou esses outros, mas veio a ser sempre um outro para além de si, 

porque sempre apostou na sua particularidade. Naquilo que só ele foi, é e será capaz de 

                                                 
180 PESSOA, op. cit., p. 83. 
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fazer. “Assim, o nosso universo pluriecológico é, portanto, um universo onde tudo se 

organiza a partir de inúmeras interações entre componentes físicos, químicos, 

climáticos, vegetais, animais, humanos, sociais, econômicos, tecnológicos e 

ideológicos”181, diz Morin.  

Propomos a seguir, partindo das concepções teórico-filosóficas de Giambatista 

Vico182, uma lógica de interpretação da trajetória da humanidade – que, como o autor, 

chamaremos de “idades”. Atualizaremos incluindo os períodos ferino e, 

obrigatoriamente, o digital, como importantes rupturas históricas e que transformou e 

transformará em peculiaridades nessa trajetória de permanências. A partir do quadro que 

segue, com a devida marcação proposta por Alfredo Bosi183, pontuamos, nos vetores 

que nos interessam, o sujeito em cada época. Lembrando também que, como no 

exercício reflexivo da parte 3.1, os períodos se misturam e cada um tem o seu ápice. 

Isso quer dizer que todos se conectam em uma escala evolutiva.  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IDADES 

FERINA  DIVINA HERÓICA CIVIL  DIGITAL 

Psicologia reprodução sentidos  memória razão  esquizofrenia 

Religião  contemplativa selvagem fantasiosa racional  tecnológica 

Linguagem instintiva mimética analógica racional  digital 

Arte  existência testemunhal beleza  complexa estética 

Comunicação instintiva epifânica verbal  social  eletrônica 

Consumo sobrevivência necessidade lúdico  desejo  exibicionismo 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Tentaremos, rapidamente, justificar essas idades. O homem ferino contemplava 

a existência na sua forma quase bruta. Ele estava ali, sem escolhas, vivo como tudo ao 

seu redor. Ardia de febre na noite perigosa, tremia ao ouvir os barulhos na impotência 

da escuridão. Morria por conta das doenças, porque convivia com outros seres vivos que 

disputavam a hegemonia do instante, do espaço. Subia na copa da árvore vencendo os 

grandes monstros pelo cansaço da inteligência ou os matava para garantir sua 

segurança. Era cruel, desumano, perigoso, sanguinário etc. Seu instinto lhe guiava e, 

como numa explosão, sentia-se vivo e sua permanência era sinônimo de integração à 

                                                 
181 MORIN, op. cit., 2002b, p. 95. 
182 VICO, op. cit. 
183 BOSI, Alfredo.  O ser e o tempo da poesia.  São Paulo: Companhia das Letras, 7a. ed., 2000. 275 p. 
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existência. Na sua idade divina, garantiu-se na sua proteção e começou a sair de seu 

ciclo animal. Embora rústico ainda, era dotado de uma fulgurante fantasia. Assim, 

alimentava os mitos e a metafísica poética. Na idade heróica, ainda com fantasia, 

caracterizando pelo culto das virtudes heróicas como a prudência, a fortaleza e 

magnanidade. Fase em que os homens eram considerados heróis, como Aquiles e 

Rômulo.  

Na idade civil, chamada por Vico de idade humana, prevaleceu o pensamento, a 

razão, o dever etc. É a partir daqui que o homem pós-moderno delimita seu orgulho pela 

sua existência. A civilização surge como modelo de permanência e, diferente de tudo o 

que existe, os homens traçaram uma suposta igualdade com suas leis. Nessa idade 

também os homens inventam, ocupam, resistem e produzem. Temos aí o capital, 

trabalhado na parte 2.3, que introduzido perversamente, adultera violentamente as 

condições de permanência. O artifício toma sua forma e os fantasmas habitam na 

experiência social. “Eu pude dormir quando vivi sozinho. Existe um fantasma em minha 

casa?”, pergunta o grupo A Band of Horses184. 

Na vindoura idade digital, ainda em processo de adequação, o pensamento já 

explorado na sua maior capacidade tem as ciências que fazem emergir um mundo 

projetado. O sujeito sai do seu lugar para a predominância das máquinas. Parece-nos 

que a vida digital, já num estado de implementação total, seria uma saída/adaptação do 

homem ao mundo já destruído. A sua concretização total significa ignorar a natureza ou 

a tentativa de dar fim ao natural. Até quando o planeta nos comportar, queremos exibir a 

vitória da cultura no podium da existência. Seria esse o homem ressentido de Nietzsche, 

que vai ser consumido, mas leva tudo com ele? Mas porque, então, esse contraditório 

sentimentalismo cristão quando avistamos um animal atropelado na beira da estrada 

vitimado pela cultura, se somos nós mesmos quem confiamos e somos responsáveis 

pelo sistema em que vivemos? 
 
A confiança em sistemas abstratos contribui para a confiabilidade da 
segurança cotidiana, mas por sua própria natureza ela não pode fornecer a 
mutualidade nem a intimidade que as relações de confiança pessoal oferecem. 
[...] No caso dos sistemas abstratos, em contraste, a confiança pressupõe fé 
em princípios impessoais, que “retrucam” apenas de maneira estatística 
quando não cumprem com os resultados buscados pelo indivíduo. Esta é uma 
das principais razões pelas quais os indivíduos nos pontos de acesso se 
esforçam para se mostrar confiáveis: eles proporcionaram o elo entre a 
confiança pessoal e a do sistema.185  

                                                 
184  “I could sleep When I lived alone. Is there a ghost in my house?”. 
185 GIDDENS, Anthony.  As conseqüências da modernidade.  São Paulo: Unesp, 1991. p. 117. 
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O homem sempre buscou antídotos para a sua fragilidade. Desde os primórdios, 

esteve numa quase síndrome do pânico, até perceber que era preciso estar protegido na 

sua caverna adaptada. Assim como sua alma encontrava proteção e autonomia dentro do 

corpo, e depois acolheu a linguagem, podia habitar dentro de um lugar construído para 

proteger esse corpo – e assim sucessivamente. Pode, em grupo, definir um lugar 

infinitamente maior para sua tranqüilidade.  

Com o tempo, os pequenos vilarejos já promoviam a separação das vidas e o 

afastamento higiênico, exibindo a natureza aprisionada nas suas praças – não somente 

dos animais, bem como de seus semelhantes, como os índios e outras raças tidas como 

inferiores. Mas ainda podia, como os pássaros, transitar pelo natural e pelo artificial. E 

com o conhecimento compartilhado, simbolizado pelo fogo que dorme preso numa 

caixa de fósforos, orquestrou sua realidade paralela. Um novo mundo emergiu então. 

Sem os perigos da selva, garantia-se uma maior condição de permanência. Logo, com 

todo esse domínio dos elementos que possibilitam a existência, desenvolvia-se seu 

cérebro para a criação de artefatos, materiais e simbólicos, que garantissem seu 

sedentarismo. E conseguiu voar, andar sobre as águas, mergulhar e se locomover onde 

seu frágil corpo jamais poderia alcançar, pôde visitar outros planetas (e a Lua?). Sempre 

envolto em uma cápsula que o protegia. Por outro lado, inspirado no modelo de 

dominação da natureza, desenvolveu para a sua espécie, já que a história sempre foi 

algo contado, sua própria dominação. Estamos falando de religião, política, modelos de 

sobrevivência, domesticação etc. Logo, todas as conseqüências que isso poderia trazer 

como as ideologias, as utopias, a violência, a guerra. Uma existência autônoma que 

tomava propriedade no existir em si. Um enredo particular que transformava essa 

permanência num grande desvio ontológico. 

E, ao mesmo tempo, tinha um corpo que não podia comandar seu funcionamento 

interno. Não podia expulsar a febre de seu corpo ou um tumor malígno, daí sua maior 

frustração. Mas podia com os instrumentos do espírito e a linguagem, criar a razão e a 

ilusão. Neste caminhar, corpo e alma se divorciaram quase por completo. 
 
É apenas graças à linguagem que a razão pode realizar os seus maiores feitos, 
por exemplo, a ação comum de vários indivíduos, a harmonia dos esforços de 
milhares de homens num intento preconcebido, a civilização, o estado; 
depois, por outro lado, a ciência, a conservação da experiência do passado, o 
agrupamento de elementos comuns num conceito único, a transmissão da 
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verdade, a propagação do erro, a reflexão e a criação artística, os dogmas 
religiosos e as superstições.186 
 

Com as cidades dispostas como um centro de cada lugar, outros modelos de 

homem foram adaptados. A partir delas, o Estado e, conseqüentemente, o país. Porque 

tudo pode acontecer dentro de um lugar, sucessivamente. Porém, por mais que tomasse 

um comprimido quando ardesse de febre, sua fraqueza incondicional o perseguiu. Seus 

inimigos também evoluíram e sempre uma cilada estava a postos. Mesmo a exatidão das 

ciências exatas, que sempre ditaram a forma de interpretar o mundo, falham quando um 

barco afunda ou quando um automóvel se choca esmagando as larvas, como a alma que 

invadiu o corpo. Somos esmagados como os bichos de uma goiaba que morrem quando 

ela cai da goiabeira – e se fossemos bichos de goiaba morreríamos desejando viver em 

grandes melancias?  

Esse mundo não-exato, complexo por excelência, se resume à nossa 

representação e, logo, às nossas lógicas limitadas e imperfeitas. E, na tentativa da 

interpretação, ainda falhamos porque achatamos tudo com a nossa limitação – como as 

células que resultam num ser deficiente por conta da sua multiplicação sempre menor e 

insuficiente. Também na própria diversidade das existências em tempo e lugares 

diferentes que se afetam e se chocam porque estão em tempo e lugares iguais. 

Agora, queremos apontar a diversidade do existir do homem, que sempre foi 

determinada e materializada por conta de sua realidade. O homem, nessa fórmula 

complexa constitutiva, de uma suposta perfeição, é também vítima de doenças, 

mutilações e de seqüelas que são incorporadas ao seu ser. Não apenas no âmbito 

psicológico (morte, fantasmas, traumas etc.) e que se materializam no corpo, mas da 

vida que continua com o corpo fraturado, como o cometa que desprende da órbita, mas 

que continua sua corrida à destruição. No quadro abaixo, apontamos esquematicamente 

alguns fatores que determinam e afetam essas condições de existência. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
186 SCHOPENHAUER, op. cit., p. 45. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONDIÇÕES DE PERMANÊNCIA: 

NATURAL NATURAL/ARTIFICIAL  ARTIFICAL 

Homem   alma e corpo alma motor e corpo veículo alma superior corpo inferior 

Ambiente biosfera  noosfera    tecnosfera 

Genética diversidade adaptações/mutações  estética-científica 

Reprodução procriativa anti-reprodutiva   sem secreção 

Regeneração reconstituição alquimia, medicina  indestrutível 

Deficiências mutilação órgãos artificiais   outro corpo 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Essas condições interferem na vida do homem e a consciência de que tudo 

poderia ser pior, materializada por existir sempre alguém em pior estado, é combustível 

para o desejo e para a luta para permanecer – até o que está nas últimas condições, tem 

o morto como “pior” estágio. Claro que pensamos na lógica instintiva do corpo em si, 

do seu movimento para o existir que tenta salvar o barco que está afundando, acionando 

as suas defesas – como um suicida que tenta voltar depois de pular de um prédio alto. 

Para a razão não, porque ela tem a capacidade de almejar a imaterialidade da morte. 

Convivemos nesse falso otimismo com deficientes, mutilados, psicopatas, hipócritas. E 

criamos leis para que essas diferenças sejam aceitas ou separadas, bem como produtos 

adequados para essa fatia de mercado. Condições que parecem atravessar a 

complexidade da existência que, mesmo com todo o mal estar aqui retratado, ainda pode 

viver esse desassossego num corpo quebrado. Como um pássaro que tenta voar com 

uma só asa.  

Se na idade ferina a noção de não-ser seria a de se reintegrar à mãe-túmulo, 

lógica similar ao Deus bom que mata, no mundo da tecnosfera capitalista, não-ser é ser 

descartado, ser rejeitado do mundo verdadeiramente importante: o do artifício. Não-ser 

é ser “suicidado” pelo sistema! É abandonar nossos bens juntamente com um mundo 

que, até onde existir, quer afirmar por todo o tempo que somos infinitamente eternos. 

Mas o corpo digital, assim como a ciência que, com uma lente de contato que possibilita 

visão, não poderia completar esse corpo mutilado no sujeito virtual? Mas no corpo 

digital os órgãos perdem suas funções vitais. É então outro corpo, com outras 

propriedades. 

Aqui apontamos a grande contradição do mundo do artifício, que não nos deixa 

morrer envenenado por uma serpente ou por um raio certeiro, mas que mata milhares de 
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pessoas nas ruas que, em movimento, se locomovem velozmente com destino a outros 

lugares – o barco afunda, o avião, cai, os carros se chocam. Permanecemos por mais 

tempo, mas estamos ainda mais suscetíveis, de formas outras, à morte. A natureza 

também nos virou as costas ou o sujeito-máquina ainda não se atentou para a lógica de 

que existir é uma instância de “quases”? Então, como um cavalo que se sacode para 

derrubar seu montador indesejado, a terra parece tremer com o peso da nossa destruição. 

Chegamos à pós-modernidade e parece que o nosso corpo já não pode mais 

evoluir. O nosso cérebro brinca objetivamente dentro desse limite – talvez pensando em 

alfabetizar bebês in loco – pelo mesmo processo educacional de domesticação iniciado 

desde a Antigüidade, claro. Assim como os caracóis, no fundo do mar – que um dia 

foram larvas e precisaram de um suporte para diminuir sua fraqueza, tão logo essa casca 

foi acoplada ao seu corpo e passou a ser eles –, assim somos nós com as máquinas. E 

essa parece ser a nossa última salvação num mundo que parece desabar. Num mundo 

onde os campos minados ainda explodem, onde o lixo espacial nos ameaça, onde a água 

suja almeja a evaporação, onde o lixo artificial dura mais que a nossa permanência. 
 
A evaporação é um passatempo das águas. Para quê, então, subir tão alto? 
Para sentir o prazer da queda livre? Ou são as nuvens seus aviões 
particulares? Talvez consigam sentir o nada de lá de cima e suicidam-se.  
Na ordem da representação, elas devem voltar para regar plantas! Na sua 
brecha de liberdade, a multidão de gotas pode escolher quais desejam 
molhar? Assim, quando chove pela manhã, as plantas lavam-se do calor da 
noite. Livram-se da neblina como um desagradável suor.187 
 

A vida social ficou ainda mais teatral. Os poderes são representados, as vidas são 

vividas e, quando acaba a apresentação, compartilhamos com todos a escuridão dos 

nossos quartos ou mesmo o breu da subjetividade já expulsa. No intervalo de cada ação, 

um desassossego permanece até para o mais confiante, porque não conseguimos 

perenidade com as coisas. 

As máquinas, a cada dia, aproximam-se mais e mais do nosso corpo e nos 

propõem saídas para a nossa fragilidade, para a nossa limitação. Na lógica interpretativa 

in utero, que também poderia ser pensada a partir das propostas da parte 3.1, 

imaginemos que parecem refletir como as casas na cidade, as cidades dentro dos países, 

os países dentro do continente, o continente dentro do planeta, o planeta no sistema 

solar e tudo o mais que há e que fomos incapazes de descobrir, onde tudo está dentro. 

Essas são verdadeiras camadas da complexa existência, mas são também lugares de 

                                                 
187 GHEIRART, op. cit. 
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sofrimento – cárceres, manicômios e outros desconfortáveis locais que escondem a 

amargura. Camadas já achatadas por um real que oscila entre natural e artificial.  

O mundo eletrônico é como uma árvore de natal. Depois de ligada a tomada, 

tudo existe e ressalta – o nosso relâmpago artificial. Os fios verdes se misturam com as 

cores das folhas que nos parece algo divinal a ser completada com a chegada do papai 

Noel. Essas camadas são interligadas por fios e nós os abstraímos. No corpo digital, eles 

são as veias que transportam o sangue invisível da energia. Assim como os canos são 

também as veias das águas e ralos que transportam nossas secreções e excrementos. 
 
É impressionante [e insuportável] a quantidade de fios com que somos 
obrigados a conviver. Nos postes, nos subsolos, dentro dos lugares, nos 
nossos ouvidos etc. Os fios e cabos são as veias da vida artificial. Porém, 
diferente de nós (apesar das máquinas terem peles que escondem os órgãos e 
dão aparência), só podem viver pelo cordão umbilical.188 
 

Temos que promover tudo, orquestrando, como um mágico, o seu truque. Temos 

como reféns o fogo, a terra e a água presos e domesticados dentro de nossas casas. 

Temos um cachorro e um gato também – todos seqüestrados pelos traficantes do 

natural, chefiados pelo consumo. Queremos nos enganar com a nossa natureza higiênica 

de passarinhos na gaiola, com as recepções cenários de nossos prédios neo-coloniais e 

paisagens pastiches para nos alimentarmos de imagens. Somos também a favor dos 

esportes e da saúde. Estamos também ocupados com a competição extremada por 

permanecer por mais tempo, sendo mais que o outro. Depois de amontoadas nas cidades 

pelo deslumbre pueril dos modelos de vida, a população está com um tipo de síndrome 

olímpica, com a vulgarização da competição. Foi dada a largada ao triatlo! Todos estão 

disputando o tempo todo e ao mesmo tempo, com o objetivo de se eleger um campeão: 

no trânsito, nas filas, nas ruas, nas roupas, nos transportes, nos restaurantes etc. Isso 

também contamina as relações afetivas, de trabalho, sexuais. E mesmo nunca ganhando 

prêmio algum, promove um tratamento de choque para forçar um reencantamento para 

tudo ter sentido no dia seguinte. Até o corpo, sem preparo, ficar com seqüelas e ser 

lançado numa cama. Mas tudo continua igual por conta do revezamento. E a indústria 

farmacêutica se incumbe de nos botar de pé nesse eterno retorno do mesmo-diferente. 

Não seria o nosso instante tão sofrido com o das galinhas abarrotadas na jaula da 

granja? “O galo não sai de sua natureza, menos por incapacidade que por orgulho. 

Ensinai-os a ler, eles se revoltam.” 189 

                                                 
188 Ibid. 
189 LAUTRÉAMONT.  Os Cantos de Maldoror – Poesias e Cartas.  São Paulo: Iluminuras, 1997.  p. 187. 
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Estamos agora resumidos a uma trindade: existência-resistência-desistência. E 

sabemos que o gênero humano precisa de decisões sérias quanto à espécie. Morin nos 

sugere que “a ecologia faz comunicar a comunicação e a cultura”. Mas não podemos 

cair no retrocesso de retomada de pensamentos iluministas. Sloterdjik nos questiona, a 

partir das idéias heideggerianas contra o humanismo: “para que exaltar novamente o ser 

humano e o seu auto-retrato filosófico padrão como solução no humanismo, se a 

catástrofe presente acaba de mostrar que o problema é o próprio ser humano, com seus 

sistemas metafísicos de auto-elevação e auto-explicação?”190 

É importante também nos lembrar da cultura como fábrica da ordem, no sentido 

de ingressar sujeitos na servidão, e como elemento-chave desse consumo desenfreado, 

em que se pergunta no ato de compra: “é somente isso?”. O consumo implementou a 

lógica do self service coletivo. Não bastasse a obesidade física pós-moderna das calorias 

excessivas, temos outros tipos de obesidades: visual, auditiva, por exemplo. A música, 

já tão abordada nesse trabalho, depois de disponibilizada pela Internet, por exemplo, 

descontextualizou-se de uma forma que muitos sujeitos transformaram-se em 

frankesteins auditivos. A geração self service adora o adjetivo "eclético". 

Misturam, então, em seus “pratos”, coisas que não se combinam, que são contraditórias. 

Digerem um pouco de tudo, em todos os sentido, para apenas dizer que conhecem de 

tudo superficialmente. Ocupam a alma de uma gordura hidrogenada imaterial. 

Têm um passado desbotado guardado pela tecnologia. Será que ela quer 

transformar tudo em passado, como uma solução que garante um fresco futuro? A 

tecnologia tem uma vida ao contrário do ser humano, porque tudo que é passado é 

velhice, não juventude - ela mesmo se incumbiu de nos envelhecer historicamente, nos 

registrando para nos revelar sempre datados e achatados em cada época. Enquanto ela é 

cada vez mais jovem - mais bela e intrigante até mesmo que a nostalgia e o glamour do 

antigo. 

No caso de completo caos, lembremos que “a história não surge com o homem. 

Acelera-se, floresce com o homem191. E que a crítica é também o enzima para que esse 

florescimento não permita que as folhas se joguem ao vento, quanto se sentirem 

amarelas. Quem sabe não será esse caos o nosso bojo de re-ligação ao natural, como a 

Fênix? Mas cada um vê a chuva por basicamente dois olhares predominantes: da sua 

condição social e da sua condição sensível! Mas todos podem se molhar nela. 

                                                 
190 SLOTERDIJK, op. cit., 2000, p. 64. 
191 MORIN, op. cit., 1988, p. 15. 
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3.3 A SUBJETIVIDADE DO HIERSEIN: 

O CAMINHO DA DESUMANIZAÇÃO DO SUJEITO 

 

No terceiro tomo desse capítulo, trabalharemos o último elemento que forma 

nossa tríade reflexiva: partimos do “nascer”, questionamos o “permanecer” e agora 

refletiremos sobre o “ser” – que nasce em um lugar e em um tempo, que permanece de 

acordo com condições específicas e que é um “ser-aqui”192 que experiencia a vida. A 

partir de Heidegger e seus investimentos intelectuais sobre o Ente – sobre o Dasein193, 

pensamos em traduzir o que ele chama de existência autêntica como uma existência 

espontânea, que transcende ao mundo. Algo poético e intrínseco ao sujeito, porque esse 

ser-aí não está num lugar definido. Ele é (e está em) tudo.  

Porém, ao mesmo tempo, o homem promoveu sua existência exclusiva por conta 

desse desamparo e inospitalidade, inerente do ser-para-morte. Uma forma de se esquivar 

dessa faticidade, que comportou felicidade e infelicidade e que quebrou o silêncio com 

o seu questionamento, buscando o alívio do fardo da vida provindo da consciência 

(auto-exame, autocrítica etc). Atravessou então os portais para uma existência inventada 

como se pensasse: “sei que a vida é boa e grande e o mundo tem beleza à bessa, mas ela 

não entra no meu sangue, apenas sobe à minha cabeça”194. 
 
O pensamento estabelece uma dialógica entre o racional e o empírico, o 
lógico e o analógico, o racional e o mítico, o preciso e o vago, a certeza e a 
incerteza, a intenção e a ação, os fins e os meios. Por trás dessas dialógicas, 
há a dúvida, a vontade, a imaginação, o sentimento, a angústia diante do 
mistério do mundo. O pensamento, portanto, implica todo o ser.195  
 

Mas o supremo paradoxo do pensamento é querer descobrir o que ele não pode 

pensar, porque o todo não nos é possível se não na morte! A incompletude é nossa 

condição de possibilidade. Só é verdadeiramente feliz aquele que assume sua inegável 

parcialidade e limitação. Viver em si não tem sentido: viver bem ou mal é indicador de 

interação do inventado. A nossa felicidade verdadeira é o estado do nada? A felicidade 

do simbólico, do sedentarismo, do consumo, do luxo é contaminada pelo que damos 

valor – é representação.  Será por isso a intensidade da felicidade dos animais? A 

imagem de um gato que lambe a boca de leite no reflexo distorcido do aquário é 
                                                 
192 Embora muitos autores trabalhem com a idéia do Dasein que abrange também o “ser-aqui”, buscamos 
marcar de uma forma mais social a existência inventada, tratando-o como ruptura, como um desvio do 
ontológico para uma existência auto-referente. 
193 HEIDEGGER, op. cit. 
194 CAMPOS, Augusto de.  Coisas e anjos de Rilke.  São Paulo: Perspectiva, 2007. p. 37. 
195 MORIN, op. cit., 2002b, p. 103. 
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comparável à visitação de um homem a um zoológico. É exemplo da transpassagem da 

condição natural para a domesticação. 
 
Na tentativa de transcender-se, o homem experimenta a sua liberdade como 
presença ante o Nada, encontrando-se, depois, rejeitado ao nível de todos os 
outros existentes. Nesta experiência do Nada de que surge, de que surge a 
“angústia”, o homem não só percebe que é irremediavelmente finito, como 
também descobre no ser destinado à morte a sua extrema liberdade. Em 
outras palavras, viver para a morte significa compreender a impossibilidade e 
o absurdo da existência enquanto tal.196 
 

Num primeiro momento, poderíamos partir de uma concepção purista, de um 

mundo sem representação onde viveríamos uma eterna contemplação, nesta suposta e 

idealizada existência sem consciência.  Isentaríamos-nos assim da condição de fonte da 

nossa própria verdade. O homem sem consciência de si, submetido aos regimes de 

sentido de um Deus absoluto, não conhecia a dor, mas também não conhecia o prazer. A 

partir daí, o homem sem um fim principal ou com um fim principal ôntico, jamais 

evoluiria materialmente ou, então, o faria de forma infinitamente mais tímida – não 

agreguemos valor à evolução. Optamos também por sair da proposta cartesiana e pensar 

o ser, como já apontamos acima, a partir da concepção heideggeriana, na qual o homem 

segue, paradoxalmente, condicionado em busca de liberdade. Um ser que é jogado no 

mundo e que existe também na forma inventada (inautêntica) do mundo reificado e 

cientificizado; o ser da cotidianidade e da subjetividade social e histórica. 
 
Podemos falar do cotidiano de muitas maneiras e sob tais aspectos, distintos e 
entrelaçados que são da rotina e do instante. A rotina é o conhecido, a 
reprodução contínua da semelhança, do igual de todos os dias. Se se quebram 
todas as rotinas, se dilui toda a ordem estabelecida e o próprio até de viver.197 
 

Propomos, então, pensar o conceito Hiersein – em alemão, o sufixo “da” seria o 

“aí”: que não tem lugar fixo; enquanto o “hier” é o aqui: o lugar. Seria a outra face 

marcada desse homem que, nessa existência exclusiva, transformou-se para além do seu 

fim natural e se fez único, complexo e particular. O Hiersein é constituído e atravessado 

por uma infinidade de modalidades dentro dessa infinita teia social na qual o homem 

está inserido, que o reflete e o refrata – tanto em si como no seu lugar. Retomemos o 

exemplo do item anterior deste capítulo, em que apontamos que um simples tipo de 

planta define a vegetação e, consecutivamente, os animais, clima etc. Assim também é o 

                                                 
196 COLLETTI, Lúcio.  Na morte de Heidegger.  In: ______.  CMI Brasil.  Disponível em: 
http://www.midiaindependente.org.  Acesso em 9/12/2008. 
197 CASTRO, Gustavo de.  …Da fragilidade do homem-rede. In: ______.   CASTRO, Gustavo de.  
Ensaios de complexidade.  Porto Alegre: Sulina, 2002. p. 161-162. 
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homem que, dentro de um grupo específico e marcado geograficamente (por meio da 

apropriação do lugar, da terra), lapidou uma cultura própria e também definiu esse lugar 

por suas condições de apropriação. Ele cortou essa árvore e, logo, fez a sua própria 

clareira – sucessivamente isso virou sua cidade, seu estado, seu país – tomou ele posse 

dos bens do Pai.  

Da mesma forma que esse meio se transformava por conta de sua 

“superioridade”, o meio também criava e organizava esse sujeito e era, então, sua 

própria leitura do (seu) mundo e sua forma de compreender a existência. Assim, na 

relação com um lugar e numa determinada situação social, formou-se 

diversificadamente cada ser-aqui. Edgar Morin diz que o homem é 100% natural e 

100% cultural, porque “há, em todo comportamento humano, em toda atividade mental, 

em toda parcela de práxis, um componente genético, um componente cerebral, um 

componente cultural, um componente social”.198 

Ora, se antes da modernidade pouco se investigava sobre o sujeito, podemos, ao 

mesmo tempo, ter uma repentina idéia de como o homem era pensado. Sugerimos então 

mentalizar metaforicamente um homem que contempla a cidade da janela de sua casa. 

Substituímos pela imagem do mesmo homem observando, numa época primitiva, a 

existência em cima de uma desconfortável árvore! O intervalo que preenche essa longa 

evolução não-linear é indicador do papel estratégico, planejado e articulado do sujeito. 

Nietzsche afirma que antes da modernidade (apenas) “a filosofia se divorciou da ciência 

ao indagar com qual conhecimento da vida e do mundo o homem vive mais feliz”. 

O desejo do conhecimento do mistério da existência foi combustível da vida 

inventada. E foi nessa interação com tudo o que existe que uma grande teia social foi 

formada, permitindo vivenciar realidades contemporâneas a cada época – o termo 

contemporâneo aqui cai bem na sua abertura para delimitar cada período e, ao mesmo 

tempo, permanece ileso e sempre jovial. É um termo vago, otimista e quase iluminista. 

Pode-se dizer “eu sou contemporâneo dele” ou “você é contemporâneo daquele”, como 

se isso igualasse o primitivo ao pós-moderno. Como se a contemporaneidade fosse um 

ingênuo (e higiênico) direito de todos (na Antiguidade, na Idade Média, na Idade 

Moderna e na Pós-modernidade). Tantas culturas ergueram-se sem conhecer o 

contemporâneo delas! 

                                                 
198 MORIN, op. cit., 2002b, p. 53. 
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Os elementos de um sujeito que deixava suas impressões particulares a cada 

época sempre estiveram impregnados nesse ser-aqui histórico, nesse jogo da vida. “A 

história universal é o laboratório onde se atualizam e se revelam as virtualidade do 

homo sapiens, faber-ludens, economicus-consumans, prosaicus-poeticus, functionalis-

esteticus e onde se exprime a sua dialogia desenfreada”199. Mas o jovial aparecimento 

da história e a recente permanência da nossa espécie deram pistas erradas da forma 

como fomos constituídos natural e socialmente. 
 
A breviedade da vida humana leva a muitas afirmações erradas sobre as 
características do homem. Nos dias de hoje, tudo isso costuma suceder nos 
primeiros 30 anos de vida de um homem. É a recapitulação de um trabalho 
que ocupou a humanidade por mais de 30 mil anos.200 
 

A formação desse sujeito, então, passa a ser pensada (no século XX) por 

diversas camadas que, atravessadas pela condição do erro (mais toleradas), 

proporcionou tudo que um possível conhecimento puro seria incapaz de fazer. Sim, 

porque a nossa jovem ciência é nossa pequena tentativa de tocar o mistério da 

existência. Aqui estamos ampliando também a constituição desse ser por uma infinidade 

de ramificações – já pensada na parte anterior pela condição biológica e agora se faz 

necessário, para compreender a subjetividade, pensá-lo por uma “sócio-lógica” (e para 

além dela). Logo, o sujeito é uma combinação singular que passa por condições 

genéticas, étnicas, climáticas; por diferenças na concepção de mundo, de fé, de língua, 

de classe, de funções, morfologias, aparências; por realidades de guerras, sangues, 

estupros, amores impossíveis. Cada sujeito é singular e todos carregam no silêncio uma 

tragédia particular que marca a própria tragédia do existir. 
 
Cada indivíduo vive e experimenta-se como sujeito singular, essa 
subjetividade singular, que diferencia cada um é comum a todos. Qualquer 
cérebro humano dispõe das mesmas competências fundamentais, que 
permitem uma diversidade infinita de performances e de aplicações.201 
 

Na cultura202, como norma e forma (e contradição), esse homem veio a ser e a se 

realizar como início e fim da espécie. Mesmo que somente de passagem (sempre 

intermediado por uma genealogia), esse foi o lugar onde ele pôde ficar – com o 

consentimento de uma natureza que permitiu sua inventividade. Porém, esse período em 

                                                 
199 MORIN, op. cit., 2002b, p. 222. 
200 NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm.  Humano demasiado humano. São Paulo: Companhia das Letras, 
2005. p. 171. 
201 MORIN, op. cit., 2002b, p. 59. 
202 Alertamos que poderíamos aqui também pensar a cultura pelo viés utópico de um certo purismo 
epifânico, em que teríamos as mesmas finalidades que os outros grupos de animais dentro da natureza.  
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que é um ser-aqui, é vítima de uma chuva de modelos de subjetividade e, nesse ambíguo 

limite, consegue também ser único. Em atividade, muitas delas irracionais, esse homem 

chega para ficar e se perpetuar. Se por um lado tem a vaidade com a pele da alma, como 

proferiu Nietzsche, constitui-se como “alguém” neste bojo-trajeto. Esse grupo, cotidiano 

ou comunidade o força um costume e que vem a ser sinônimo do seu bem-estar. Embora 

com uma idéia falsa do semelhante (também já tratada na parte 2.3), o homem cria aí o 

seu meio de vida, que impregna no seu ser.  
 
Na medida em que por muito tempo se acreditou nos conceitos e nos nomes 
de coisas como em verdades eternas, o homem adquiriu esse orgulho com 
que se ergueu acima do animal: pensou ter realmente na linguagem o 
conhecimento do mundo. O criador da linguagem não foi modesto a ponto de 
crer que dava às coisas apenas denominações, ele imaginou, isto sim, 
exprimir com palavras o supremo saber das coisas; de fato, a linguagem é a 
primeira etapa no esforço da ciência.203  
 

A ciência é um esforço que o homem faz que indica sua fé no valor da 

existência. E isso só foi possível num coletivo, porque ela é gerada numa placenta 

cultural. É nessa Noosfera, que é a natureza da cultura, com suas camadas de relações 

que movimentam o existir, onde somos colonizadores e colonizados, onde damos e 

ganhamos nossos modelos de sujeito e nela nos asseguramos. Aqui, podemos partir do 

corte de classes marxiano como o grande condicionamento do sujeito-aqui. Podemos ser 

jogados no mundo e herdá-lo da janela do prédio ou de cima da árvore, porque sempre 

se pôde viver como um primitivo. Porém, para ambos, pós-moderno ou primitivo: 
 
A cultura é emergência maior da sociedade humana. Cada cultura concentra 
um duplo capital: por um lado, um capital cognitivo e técnico (práticas, 
saberes, savoir-faire, regras); por outro lado, um capital mitológico e ritual 
(crenças, normas, interdições, valores). Trata-se de um capital de memória e 
de organização, como é o patrimônio genético para o indivíduo. A cultura 
dispõe, como o patrimônio genético, de uma linguagem própria (mas muito 
mais diversificada), permitindo rememoração, comunicação, transmissão 
desse capital de indivíduo a indivíduo e de geração em geração. 
O patrimônio hereditário dos indivíduos está inscrito no código genético; o 
patrimônio cultural herdado está inscrito, primeiro, na memória dos 
indivíduos (cultura oral), depois, inscrito nas leis, no direito, nos textos 
sagrados, na literatura, nas artes. Adquirida a cada geração, a cultura é 
continuamente regenerada. Constitui o equivalente a um Genos sociológico, 
ou seja, um registro/programa garantindo a regeneração permanente da 
complexidade social.204 
 

Se, contraditoriamente, as forças mais selvagens da história se justificaram como 

tentativas de abrir caminho para uma existência mais amena, temos, então, a noção de 

                                                 
203 NIETZSCHE, op. cit., p. 21. 
204 MORIN, op. cit., 2002b, p. 165. 
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neutralidade que a cultura atinge – sim, porque a história que o poder hegemônico nos 

contou também recebe entonações particulares, tanto do enunciador quanto do 

enunciatário. 
 
A grande História do passado se revela astúcia do desenvolvimento que não 
podia desmascarar-se sob pena de perder sua eficiência: como mito auto-
hipnótico ativo. Todos conhecem hoje este segredo e, assim, perdeu seu 
efeito. Talvez a História tivesse sido apenas ficção de imenso potencial de 
realidade que manteve a sua razão de ser apenas enquanto os próprios 
destinatários da narrativa pudessem ser convencidos de se tornar sujeitos da 
ação narrativa e mesclar na História suas próprias histórias particulares.205 
 

 Dentro desse útero cultural, podemos encontrar infinitos elementos que nos 

atingem e que formam nossa subjetividade – aqui pensada com a experiência desse 

sujeito histórico (o homem genérico, de Marx, atualizado?). Mas não estamos falando 

apenas de corte de classes, que num primeiro momento, nos condiciona socialmente, 

mas de muitos outros aspectos que nos atingem e que abordaremos a seguir. 
 
A besta que existe em nós quer ser enganada; a moral é mentira necessária, 
para não sermos por ela dilacerados. Sem os erros que se acham nas 
suposições da moral, o homem teria permanecido animal. Mas assim ele se 
tomou por algo mais elevado, impondo-se leis mais severas. Por isso ele tem 
ódio aos estágios que ficaram próximos da animalidade: de onde se pode 
explicar o antigo desprezo pelo escravo, como sendo um não-humano, uma 
coisa.206 
 

Nossa maior herança é sem dúvida a moral. O guia de instruções do sujeito que 

se converte em (errôneos) costumes, mas que também nos autonomiza. “A função 

fundamental dos sistemas interpretativos sustentadores do mundo é evitar o caos. A 

legitimação das ordens de autoridade e das normas básicas poder ser entendido como 

uma especialização desta ‘função de significado’”207. Assumimos normas morais, 

estéticas, religiosas etc. como auto-exigências. Esse domínio do instinto nos ofereceu 

uma bifurcação de mão dupla, já que a nossa virtude descansa em nossa moralidade. 

“[...] somos seres ilógicos e por isso injustos, e capazes de reconhecer isto: eis uma das 

maiores e mais insolúveis desarmonias da existência.”208  
 
Há uma espécie de loucura da vontade, nessa crueldade psíquica, que é 
simplesmente sem igual: a vontade do homem de sentir-se culpado e 
desprezível, até ser impossível a expiação, sua vontade de crer-se castigado, 
sem que o castigo jamais possa equivaler à culpa, sua vontade de infectar e 
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envenenar todo o fundo das coisas com o problema do castigo e da culpa, 
para de uma vez por todas cortar para si a saída dessa labirinto de “idéias 
fixas”, sua vontade de erigir um ideal – o do “santo Deus” – e em vista dele 
ter a certeza tangível de sua total indignidade. 209 
 

A educação se estabeleceu estrategicamente como órgão legítimo de reprodução 

parcial. É também peça fundamental do aparelho do Estado. Ela nos oferece(u) 

gratuitamente ferramentas, modelos e códigos para reflexão e interpretação da vida. A 

criança, hoje engolida quase que recém-nascida pelas escolas, que aliviam o peso de 

suas existências aos pais, é ainda catequizada e modelada na subjetividade. Um ser 

educado, civilizado é um ser controlado e que age com um suposto bom-senso. 

Lembremos que a personalidade tem suas oscilações e mesmo um assassino pode fazer 

uma boa ação a um mendigo – o selvagem está para fora de nós. A disciplina mantém a 

fera enjaulada, a domestica e a qualidade do sujeito garante a autonomia desse 

indivíduo. A sociedade/Estado não tolera a loucura já que ela é um problema central do 

homem. Mas a civilização foi paga pela servidão da massa, pela escravidão inter-racial. 

Assim, “os súditos deram lugar aos cidadãos. O Estado utiliza da força real para 

materializar seu imaginário”210. 

O indivíduo é tratado por seus educadores como sendo algo novo, mas que deve 

se tornar uma repetição. Se o homem aparece inicialmente como sendo algo 

desconhecido, que nunca existiu, deve ser transformado em algo conhecido, já existente. 

O que se chama de bom caráter, numa criança, é a evidência de seu vínculo ao já 

existente; pondo-se ao lado dos espíritos cativos, a criança manifesta seu senso de 

comunidade que desperta; é com base nesse senso de comunidade que ela se tornará útil 

a seu Estado ou classe.211 

Com a migração da cultura, globalizada pela primeira vez na pré-história com o 

espalhamento dos homens pelo mundo, a diversidade do ser aumentou. Separados, aqui 

já pensados a partir da Torre de Babel descrita no capítulo anterior, eles enriqueceram-

se de complexidade. E superamos o modelo arcaico. As famílias, por exemplo, nossos 

hospícios particulares, conseguiram viver o divórcio, o esperma anônimo, a barriga de 

aluguel, a homossexualidade, a transfusão de sangue, a clonagem, a doação de órgãos, a 
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adoção, as brigas de partilha etc. Cada pequena esfera se quebrou, provocando milhares 

de estilhaços, afetando (e dispersando) ainda mais o sujeito. 

A subjetividade é a nossa experiência como sujeito e ela tem suas dimensões, 

que passam, entre outras, por orgânica, comportamental, relacional etc. Todas essas 

experiências, diferentes na sua devida medida e condição, perpassa por nós e delas, 

como um imã, selecionamos e consumimos o que nos atrai.  
 
[...] a subjetividade não é algo interior, pois a capacidade de reflexão da 
pessoa cresce em proporção a sua externalização. A identidade do ego é uma 
estrutura simbólica, que a crescente complexidade da sociedade, precisa se 
remover centrifugamente adiante e adiante a partir do ponto intermediário, a 
fim de se estabilizar. A própria pessoa se expõe a mais e mais contingências; 
e ela é lançada mais e mais além, rumo a uma teia cada vez mais cerrada de 
impotência recíproca e de expostas necessidade de proteção.212 
 

Por mais óbvio que parecemos por meio desses modelos de subjetivação que 

tentamos copiar o que é “outro-para-nós” e mesmo orquestrarmos a partir deles, por 

conta das identidades, é também um infinito mar das complexidades, como se milhões 

de fios de diversas cores se cruzassem e fizessem formas únicas. Pensar numa 

configuração subjetiva pós-moderna é abrir uma caixa de Pandora, porque sequer 

compreendemos uma pequena parte dessa complexidade do nosso cérebro. Talvez a sua 

totalidade fosse a loucura, porque o horror da limitação nos causa sentimentos tão 

antagônicos! Compreender o todo seria a nossa própria desgraça, seria a morte do 

sujeito inautêntico. “Então, vamos levar nossos revólveres para a cama e acordar a 

cidade à meia-noite, como bandidos bêbados celebrando a mensagem do sabor do caos 

com um tiroteio”213  
 
É no sujeito, em função do sujeito e de sua estruturação em Sensibilidade, 
Entendimento e Razão que a verdade, a ética e a estética (no duplo sentido da 
experiência e reflexão sobre o belo e o sublime) podem existir. Assim como o 
sujeito “põe” o espaço e o tempo onde experienciamos o mundo (os a priori 
da sensibilidade), “põe”, de um modo mais geral, as verdades que produz.214 
 

A capacidade do afeto, fruto de sua elástica sensibilidade, o permite conviver 

com a sua fera enjaulada da vontade de potência, que o faz desejar a imposição da sua 

própria verdade. A unidade afetiva é composta por uma infinidade de tentáculos que nos 

são inatos: alegria, prazer, felicidade, divertimento, sofrimento, dor, afeição, ódio, 

desprezo, respeito, desgosto, surpresa. E também somos capazes do arrependimento, do 
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remorso, da benevolência obrigatória, da boa índole, da amabilidade, da cortesia do 

coração, da compaixão, da mentira, da ansiedade, da franqueza, da sutileza, da maldade, 

do pudor, do cinismo, da ironia, da curiosidade, da presunção etc. São milhares as 

formas que cada uma pode ser atingida, especialmente porque a cultura modula essas 

expressões. E elas também podem ser simuladas em função desse eu-para-outro que 

também somos. São-nos armas. “Do mesmo modo que a Natureza se inclina ao outono, 

o outono principia em mim e ao redor de mim. As minhas folhas amarelam, e as folhas 

das árvores vizinhas já caíram”.215 
 
Não posso conter o riso, responder-me-ão; aceito essa explicação absurda, 
mas, então, que seja um riso melancólico. Ride, mas chorai ao mesmo tempo. 
Se não podeis chorar pelos olhos, chorai pela boca. Se até isso for impossível, 
urinai; mas eu vos advirto que algum líquido é necessário aqui, para atenuar a 
secura que em seu flanco o riso de traços fendido por trás.216 
 

Em grande maioria o lado sensível é despertado de forma pouco incômoda. 

Assim, muitos não dão conta: ou se calam e não atravessam algumas fronteiras, 

enquanto outros soltam seus leões e provocam conseqüências irreparáveis. Qualquer 

sentimento em desequilíbrio se converte num mal ou bem inconseqüente: a partir daí o 

sentimento valorado como bem ou mal, em relação ao sujeito. Todo ser humano 

desfruta do melhor e do pior de si.  E por que também não falar do amor? Nosso pacto 

poético com a vida real que nos faz atingir o êxtase da realização e da superação 

máxima de si. Porém, no geral, Camus nos lembra, “ama-se a humanidade em geral para 

que não se tenha que amar os seres em particular”217. 

O processo civilizador nos agenciou a invenção do nosso eu e, ao mesmo tempo, 

o nosso acentramento, ou seja, retirou-nos do centro do consciente. E refletindo a 

condição de existir de tudo, nosso livre arbítrio só é alcançado pela mesma força que 

nos condiciona – por suposto, esse já é um pensamento significado, consciente. Mas 

pensamos a subjetividade para além do Hiersein, porque ela também é Dasein – observe 

com ironia esse indicador máximo do nosso divórcio da natureza, porque o ser-aí fica 

ofuscado, como um carro que se afasta de um ponto até que ele some completamente de 

vista. Estamos aqui trazendo também o sujeito que volta os olhos para dentro e vivencia 

duas realidades que se influenciam e que amplia ainda mais sua diversidade de ser-aqui. 

Consideramos (e louvamos) aqui os que encurvam o corpo por conta de um trauma ou 
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que sofrem da síndrome do pânico (os esquizofrênicos, psicóticos etc.): “Podemos 

inconscientemente fixar e exibir um mal da alma num órgão do corpo. O 

enfraquecimento imunológico pode vir de uma perda ou mágoa. Uma vontade selvagem 

ou uma intervenção aparentemente mágica pode levar à cura de um câncer”. 218  

Outro dia observava o movimento de um grupo de pessoas num restaurante. 

Tentava construí-las pelo que aparentavam e diziam. E, por mais esforço que eu fizesse, 

quão longe eu estaria de atingir em profundidade aqueles seres ocultos, que pareciam 

somente se deixarem flagrar na fraqueza. O que reteve minha atenção foi o corriqueiro: 

a dona levantava sempre que o cachorro, amarrado na porta, latia. E ele latia sempre que 

ela sumia da sua vista – e ela sempre voltava e dava conselhos ao cão como se ele 

compreendesse suas palavras. O outro nos é uma óbvia e secreta incógnita. 

Porém, temos ainda outros importantes elementos que contribuem na fabricação 

desse modelo único de ser. Com a entrada das máquinas e que resultou nesta segunda 

globalização cultural e digital, passamos a conviver com computadores e com a 

multidão que ele conecta. Estamos pensando nas subjetividades virtuais, porque “a 

subjetividade não é fabricada apenas através das fases psicogenéticas da psicanálise ou 

do ‘matemas do inconsciente’, mas também nas grandes máquinas sociais, mass-

midiáticas, lingüísticas, que não podem ser qualificadas de humanas”219. 

Se antes pensávamos numa ecologia social, vamos complementá-la com a 

ecologia mental. Porque nessa última, operam as máquinas tecnológicas que não apenas 

reificam o imaterial, como também alimenta nossos fantasmas inconscientes. Então, 

teria a técnica nos flagrado e vomitado a subjetividade, porque ela “não vem apenas da 

necessidade material, mas também da paranóia, do desejo e do sonho.220 A técnica 

aumentou ainda mais o leque da subjetividade porque oferece, por meio do artifício, 

alimento imaginário que não podemos selecionar ou organizar – no que foge à 

consciência objetiva, de modo a separar da realidade. Assim, ficou ainda mais difícil 

pensar numa integração do indivíduo, porque esses contrapontos são paralelos. 

Nietzsche nos dá exemplo desse paralelismo numa pergunta da qual podemos nos 

apropriar e ampliar: “[...] como integrar o indivíduo ao contraponto de cultura privada e 

pública [e digital], como pode ele ser simultaneamente [a harmonia] a melodia e o seu 
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acompanhamento?221 A pluralidade do sujeito foi assegurada, por isso morreu o 

iluminismo! Com a diversidade foi-nos possibilitado um salto da autonomia ao mito. 

Tivemos ascensão no nosso projeto de progresso. As tecnologias são o nosso 

orgulho maior. Contraditoriamente avistamos um caos. A cultura se transformou como 

os rios que atravessam as cidades. Não transportam mais água e vidas aquáticas. 

Transportam um caldo, uma massa, uma gosma. E, com tantos fragmentos, transforma-

se num organismo vivo, promovendo um desfile de cadáveres, de lixos industriais, de 

móveis, de embalagens vazias, de fezes e de tudo que precisa sair de nossa clareira. Um 

caldo que se engrossar um pouco mais abandona seu estado líquido: a própria 

desumanização. E a obesidade da água tira sua velocidade. Desfilam preguiçosamente, 

num outro ritmo, rumo à contaminação de tudo. E adulteram as vidas das margens, 

como baratas que comem esperma nos encanamentos ou como pombas que, entre os pés 

da multidão, alimentam-se do catarro dos mendigos.  

Abandonemos então a recorrência às metáforas. As tecnologias com suas 

ramificações invisíveis adentraram pelas nossas culturas. Introjetaram um hormônio 

universalizante e seqüestraram as subjetividades. O maior indicador de uma cultura já 

fragilizada é andar pela maioria das cidades e ver seus restaurantes, seus supermercados 

e sua publicidade oferecendo uma comida universalizada. Seja um mero hamburguer 

sem gosto até um prato de comida com gosto de plástico vendido pela imagem de um 

japonês de rastafári. Tudo tem sabor de um pastiche de nada, como se apenas jogassem 

um tempero que dá o gosto insosso e um layout que muda, de forma efêmera, sua 

aparência. Comemos como as baratas e os pombos.  

Estamos pensando aqui na idéia da caosmose, de Guattari222, em que a 

complexidade fica desenfreada e sem limites. A metáfora do rio é o exemplo do nosso 

caos. Assistimos imóveis, da margem, nossa imagem universal de sociedade. E os rios 

invisíveis cortam todas as esferas da vida com seus afluentes que os interligam. De onde 

nasceram e para onde se destinam? Essa cultura líquida é absorvida para dentro ou para 

sempre? Em cada submersão está ainda presente a consciência, porque até mesmo os 

mais aparentemente alienados têm frágeis momentos de insegurança, de diálogo.  

Como a água de dois rios que não se misturam, as culturas permanecem em 

algum ponto intocadas? O líquido pode inundar tudo, menos o próprio líquido. Pode 

determinar uma parte ou menos se comportarem, mas não podem se autocomprometer 
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por completo. Assim, os diversos conceitos de líquido da pós-modernidade necessitam 

de maior complexidade, porque até a própria pós-modernidade tem sua própria forma 

para cada cultura, cada sujeito. Como as águas do mar que jogam à praia as manchas de 

óleo vazadas de um navio, assim, muitas culturas têm o poder de expulsar de seu seio o 

que não lhe é próprio. E o fazem, porque somos relativamente autônomos. 

E as águas da tempestade midiática derrubam as subjetividades, enquanto o 

sistema que as rege está sempre acima. A chuva que destrói casas e arranca todo o 

material de um sujeito-objeto, não pode destruir um sistema que permanece intocado. O 

poder hegemônico pode tolerar, por conta dos micro-poderes, mas trava uma eterna luta 

de rivalidade, que marca também a cultura. Ele se instala numa cultura e, aos poucos, 

compra as subjetividades como compra os terrenos ao redor de uma planta comercial de 

um condomínio residencial ou comercial a ser construída. Uma ou outra casa resiste, 

mas convive diariamente com propostas de abandono. Seriam as ideologias o cimento 

da guerra? Porque tudo é conflito, batalhas, massacres, genocídios, exterminações, 

terror; cada país tem seus modelos de presa, caça, agressor, caçador, carrasco etc. Tudo 

se decide pela guerra: “a guerra é loucura homicida, mas um Estado sábio aceita-a para 

escapar ao aniquilamento”.223 
O revoltado quer ser tudo, identificar-se totalmente com esse bem do qual 
subitamente tomou consciência, e que deseja ver, em sua pessoa, reconhecido 
e saudado – ou nada, quer dizer, ver-se definitivamente derrotado pela força 
que domina. Em última instância, ele aceitará a derradeira derrota, que é a 
morte, se tiver que ser privado desta consagração exclusiva que chamará, por 
exemplo, de sua liberdade. Antes morrer de pé do que viver de joelhos.224 
 

O que sobra é clandestinidade ou a perversão. A cultura do medo na vida 

sacrificada de todos os subversivos, de todos os torturados e tratados a choque como 

Antonin Artaud, é também a outra face da moeda social. Os desviantes, os marginais, 

mudaram o curso da história – os subversivos são os responsáveis pelas mudanças. Tem 

muito sangue escorrido por trás das pequenas e invisíveis mudanças. A cultura 

comportou Jesus, Hitler e Madonna. 
   
As formações de sentido e os estados de coisas se encontram assim caotizados 
do mesmo movimento em que sua complexidade é trazida à existência. Uma 
determinada modalidade de desarticulação caótica e de sua constituição, de sua 
organicidade, de sua funcionalidade e de suas relações de alteridade está 
sempre na raiz de um mundo.225 
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Não queremos aqui propor uma verdade, mas apontar a decadência da mentira. 

Até porque, como questiona Heidegger: “como é possível saber algo da verdade acerca 

da coisa, quando não conhecemos a própria coisa, para decidirmos que verdade lhe pode 

e dever ser atribuída?”.226 Podemos, então, como Baudelaire, declarar o nosso amor à 

mentira “Mas não te basta ser só ilusão imensa / Para num falso coração ter tua presa? / 

Que importa o que há em ti, de tola indiferença? / A máscara que importa? Amo a tua 

beleza!”227 O futuro que pesa sobre nós é um pensamento de horror. E como chamar 

tudo isso de pós-humano? Perdemos o controle da vida quando entramos no interior das 

máquinas, mas o que fariam as máquinas sozinhas? A quem elas serviriam? Qual o 

sentido da existência da máquina sem nós, se significamos o fim da espécie? O que 

farão os satélites quando o planeta explodir?  

Não há, ainda e nessa condição, como pensar num projeto pós-humano. Talvez 

uma desumanização do homem por conta das máquinas. E a dubiedade desse termo 

indica nossa própria destruição ou mesmo uma mutação. Indica também o 

empobrecimento da forma como concebemos a alma, pois o “subdesenvolvimento 

potencial interno da mente, em benefício da colonização do mundo material – 

negligência interior em prol do externo, atrofia a alma” 228. 

Essa deformação do humano, buscada pelo próprio homem de triunfar sob sua 

condição, o fez estilizar o real. José Ortega y Gasset nos dava pistas de quando 

questionava a desumanização da arte – talvez esteja nela a premeditação de tudo. 

“Estilizar é deformar o real, desrealizar. Estilização implica desumanização. E, vice-

versa, não há outra maneira de desumanizar além de estilizar” 229. Essa quebra da 

realidade fez com que o então chamado “real autêntico” se convertesse em muitas 

realidades divergentes. Mas ele sabiamente nos avisa que ainda “são humanas todas as 

realidades”.  
 
A arte se vê ameaçada de morte, isto é, de perder sua capacidade de oposição 
e questionamento do real; sua potencialidade para refazê-lo, recriá-lo, sua 
aptidão para lutar contra o desgaste da dimensão simbólica e o crescimento 
da insignificância num mundo de objetos e idéias reprováveis.230 
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Por mais que usemos as máquinas para sentir, mover ou mesmo nos proteger, 

são as nossas mãos que as comandam e nosso cérebro que as direciona. Isso está mais 

próximo de uma inumanização. Estamos nos desumanizando para nos tornar 

“demasiado desumanos”. Aparentemente, não como os primitivos que se autodestruíam, 

mas no anulamento da visão de sujeito. Taí a cultura da humanofobia ofuscada pelas 

leis que ainda simulam a ordem, resultado da poluição dos motores que impulsionam a 

terra: ciência, técnica, indústria e economia capitalista.  

No digital, voltamos a um estado primitivo. Penamos no relacionamento com 

robôs de opções programadas! E por mais que fingimos ter segurança com as máquinas, 

a perda de um computador pode ser tão trágico como o fim e um mundo onde o preço 

que pagamos pela felicidade passa pelo consumo. E lembremos das sábias palavras de 

Walter Benjamim, que diz: “uma casa que tem apenas velas estamos mais bem providos 

que noutra onde há luz elétrica instalada, onde a central de força está a toda hora com 

problemas”231. 
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CAPÍTULO 4 
CARTOGRAFANDO SUBJETIVIDADES 

MIDIÁTICAS: O BALLADEUR E A CIDADES 
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4.1 O FLÂNEUR DA PÓS-MODERNIDADE 

 

Já apontamos aqui algumas ambivalências da pós-modernidade que, ao mesmo 

tempo, nos deu, nos alterou e nos tirou, em boa parte, as nossas condições de 

permanência. A vida veio a ser caoticamente atravessada por uma legião de paradoxos: 

sabemos que nascemos para a morte; que vivemos condicionados para a liberdade, que a 

própria disciplina é também sinônimo da nossa liberdade; que o conhecimento angustia 

e ao mesmo tempo liberta; que o nosso conhecimento resultou no aniquilamento do 

natural e etc. – esses paradoxos já nos são conhecidos ao longo da existência. Porém, 

com a fragmentação de tudo – sociedade, cultura, política, self –, até as pequenas 

partículas que compõem o real nos são contraditórias, como uma via de mão dupla que 

se transformou com a implementação de viaduto e subsolo. Na cultura dos excessos, 

chegamos mais perto da esquizofrenia do que de um neo-iluminismo, ambos grandes 

pontos de interrogação existenciais. Não somente porque o fragmento pode ter sua 

complexidade particular e daí ser desvendado na sua menor essência – o que seria pouco 

prático para nós que também nos usamos dos achatamentos, mas porque pode se juntar 

a outros fragmentos e se transformar num equívoco ou em um enigma sem fim, 

encadeando-se incessantemente, porque descobrimos que os paradoxos também têm 

seus paradoxos. 

Mas não devemos nos esquecer de que podemos também ter uma existência 

bruta e viver apenas pela sobrevivência. Quantas são as vidas que cumprem suas 

existências conduzidas por um real que não as fere na sua essência. Não somente por 

conta de alienação, que também deve ser considerada no capitalismo tardio, mas por 

tantos outros fatores que nos modelam a subjetividade, conseqüência dos excessos e da 

própria fragmentação do real. Podemos nos indagar, por exemplo: como um mendigo 

que luta diariamente pela alimentação, numa relação quase animalesca (nesse sentido) 

com a vida, pode voltar-se ainda mais para dentro? Até mesmo as tantas outras vidas 

paralelas que a existência comporta, como os doentes de espírito e os que dormem 

enquanto suas casas pegam fogo.  

Refletindo sobre a pós-modernidade, Paul Virilio chamava atenção para este 

processo, e se utilizava da metáfora do Titanic para  representá-lo: “com a aceleração 

(...) a própria morte não é mais vivida como mortal, tornando-se (...) um simples 
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acidente técnico (...), e enquanto o navio afunda, eles continuam a dançar ao som das 

orquestras”232. 

Sim, porque se a disciplina é condição de liberdade, essa liberdade que muitos 

almejam por completo (e sozinha) é, na verdade e contrariamente, uma prisão. E, 

conseqüentemente, a fragmentação do que chamamos de consciência. 
 
E o que é a consciência? 
Não o sabemos com certeza. É o nada. 
Um nada que usamos para designar alguma coisa e de que forma não o 
sabemos 
E então dizemos consciência, do lado da consciência quando há cem mil 
outros lados. 
E então? Parece que a consciência está ligada em nós ao desejo sexual e à 
fome. 
Mas poderia igualmente não estar ligada a eles. 
Dizem, é possível dizer, há quem diga que a consciência é um apetite, o 
apetite de viver: e imediatamente junto com o apetite de viver o apetite da 
comida imediatamente nos vem à mente; 
Como se não houvesse gente que come sem o mínimo de apetite; e que tem 
fome233 
 

Como não lembrar do diário de prisão do maior Dândi, Oscar Wilde, em Di 

Profundis 234, e de sua existência paralela na vida acordada! No caminho da vida social, 

algumas bifurcações sugam tantos seres a complexos exílios. “Não é coincidência que 

adultos que se suicidam com armas de fogo quase sempre o façam com um tiro na 

cabeça. So que, no fundo, a maioria desses suicidas já estava morto muito antes de 

apertar o gatilho”235. Como não nos compadecer dos doentes e dos loucos que gemem o 

existir sem razão, que são suicidados pela sociedade antes mesmo de morrerem, por 

resistirem ao cárcere da representação comum? Bem como todos os outros seres que 

vivem um tempo alheio ao contemporâneo, que pagam o preço da marginalização e são 

confinados à invisibilidade social e à vergonha alheia. Todos aqueles que se valem do 

existir em si que nos foi imposto, marcado na repetição de um Sol que, 

independentemente de qualquer destino externo ou conjuntural, nasce para se pôr. E que 

também aquece o corpo da menor partícula. 
 
Sol dos Insones! Ó astro de melancolia! 
Arde teu raio em pranto, longe a tremular, 
E expões a treva que não podes dissipar: 
Que semelhante és à lembrança da alegria! 

                                                 
232 VIRILIO, Paul.  Esthéthique de la disparition.  Paris: Galilée, 1989.  p.70. (tradução de Rose de Melo 
Rocha). 
233 ARTAUD, op. cit., 1983, p. 155-156. 
234 WILDE, op. cit. 
235 FOSTER WALLACE, David.  Liberdade de ver os outros.  In:  ______.   Revista Piauí, nº 29, out. 
2008. p. 32. 



 130

Assim raia o passado, a luz de tanto dia, 
Que brilha sem com raios fracos aquecer; 
Noturna, uma tristeza vela para ver, 
Distinta mas distante-clara mas que fria!236 
 

A situação de animosidade em que se encontra o homem do século XXI é 

assustadora. Aquelas poucas dúzias que faziam a diferença na modernidade e que 

nadavam contra a corrente para compensar os conseqüentes e inevitáveis estragos da 

humanidade, agora se reduziram bruscamente. Temos um planeta de joelhos à vontade 

de potência humana, que se renova a cada dia nessas invasões bárbaras ao inexplorado, 

na lógica da existência que é contaminada pelo social – o câncer da terra que se 

espalhou por todo o corpo que formávamos. A ausência de limites está se tornando 

nossa própria desgraça. A cultura conduz, como os rios poluídos, sujeitos já apáticos, 

adulterados e anestesiados nas suas pseudo-subjetividades. É o que Mario Perniola237 

associa à lógica do “já sentido” nas mediacracias, na abolição da surpresa e do 

inesperado. Na busca pela máxima segurança, chega-se à máxima assepsia, em um 

“falso sentir”, nos termos de Perniola: “o já sentido (...) se constitui com base no 

modelo da ideologia e (...) partilha com esta a atribuição de processos psíquicos à vida 

coletiva [não assumindo] o aspecto de um convite (...) mas de uma intimação”.238 

Contraditoriamente, demos adeus a muito da complexidade com esse 

achatamento que foi a intersecção das culturas. Grande parte da evolução que se deu 

pela separação dos homens, que juntos ainda numa existência construíram a colcha de 

retalhos social, agora almejam a unificação. Todos caminham para uma direção 

qualquer, porque sofrem da doença da velocidade, a velhice do mundo de que tantas 

vezes nos fala Virilio. Com a fragmentação do tempo, os instantes se descolaram para 

marcar uma presentificação239 vulgar. Assim, vive-se apenas como se cada segundo 

avulso fosse o último. 

Nessa repetição de que tudo que existe parece ter, bem como suas ambivalências 

na contramão, precisamos nos concentrar para manter o otimismo como horizonte. A 

felicidade nos abandona, mas a tristeza também.  
 
Deus é triste. 
Domingo descobri que Deus é triste 
pela semana afora e além do tempo. 
A solidão de Deus é incomparável. 

                                                 
236 BYRON, Lord.  Poemas.  São Paulo: Hedra, 2008. p. 88. 
237 PERNIOLA, Mario.  Do sentir.  Lisboa, Presença, 1993. 140 p. 
238 Ibid., p.12-14. 
239 Sobre o conceito de presentificação, ver JAMESON, op. cit. 
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Deus não está diante de Deus. 
Está sempre em si mesmo e cobre tudo tristinfinitamente. 
A tristeza de Deus é como Deus: eterna. 
Deus criou triste. 
Outra fonte não tem a tristeza do homem.240 
 

Depois que as nuvens negras choram sobre as cidades, molhando-as ou 

destruindo-as, a alegria delas retorna como num desabafo – como aquele choro sentido 

que temos antes de dormir, no qual descarregamos nossas angústias sobre o travesseiro 

para garantir o sorriso vindouro. Choraríamos de alegria se não houvesse tristeza? 

Acordamos estiados com a claridade do dia, com os ruídos da existência que nos 

impulsiona um salto para o ser e para o agir. 
 
Quando chove, sinto como se o mundo estivesse tomando um grande banho. 
Acender uma vela e observar os rumos que a chuva toma, por conta do vento, 
é também um prazer impagável. Porém, quando saímos às ruas, percebemos 
que as coisas não são tão belas assim. A água invade o mundo social, 
deixando-nos sempre cismados com seu tom de ameaça. Os lixos, que 
descem pelo tapete de asfalto, passam pelos pés sujos do mendigo. Na 
calçada, em frente a ele, homens circulam na hierarquia de seus guarda-
chuvas. Como a gentileza é uma palavra esquecida nos nossos tempos, os 
resistentes param para que a multidão continue seu caminho hipnótico e 
quase linear. Invisíveis também aos outros sujeitos são os que dirigem seus 
carros e permanecem imunes à chuva e ao chão. Outros andam com seus 
isoladores aparelhos tocadores de música e aproveitam para transbordar seus 
lagos de lágrimas. Na chuva, todos se fantasiam, todos se suspendem. Sejam 
pelas capas, pelos guarda-chuvas, pelos carros e táxis. E a água escoa 
debilitada pelas carcaças dos buracos debaixo dos nossos pés e não pode ser 
mais tão transparente quanto chegaram. Espera ansiosa pela evaporação [sua 
morte e ressurreição?].241 

    

E estamos por aí, nos mesmos lugares de sempre, infinitos a nós, que são 

também lugares que comportam nossa complexidade. Viver parece-nos como tocar um 

instrumento, quando a nossa intimidade com ele vem a ser o que nos proporciona 

espasmos de êxtase –as trastes242 marcam uma escala que possibilita a transpassagem da 

alegria para a tristeza e vice-versa. E a ciência (a filosofia, a Arte), na dureza de suas 

fórmulas, formas e reflexões, é também onde está o nosso esplendor da poesia que foi-

nos atrofiado pela paralela auto-referência do caminho social – seria a separação dos 

nômades, doentes, loucos etc. uma globalização orquestrada para sujeitos expulsos? 

Essa corda grave que liga o nascimento à morte é o que vulgarmente chamamos de vida, 

mas outras vidas mais frágeis participam da melodia – e são os agudos que nos causam 

                                                 
240 DRUMMOND DE ANDRADE, Carlos.  As impurezas do branco.  São Paulo: Record, 2005. p. 77. 
241 GHEIRART, op. cit. 
242 As trastes são pequenas "divisões" feitas com cordas amarradas em torno do braço de certos 
instrumentos de corda. 
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maior emoção. E assim como duplamente o instante está para o tempo, a ideologia está 

para o permanecer, a ontologia para o ser etc. 

Na pós-modernidade, o mundo está totalmente ocupado por gente, máquinas, 

animais, vírus etc. Lembrem-se que vivemos nos subsolos, nos arranha céus, sob águas, 

no invisível: na horizontal e na vertical, flutuamos e boiamos. A segunda globalização, a 

tecnológica, só poderia ser digital porque o visível já estava totalmente apropriado. Não 

tínhamos mais fisicamente onde ocupar, porque mesmo os lugares vazios que flagramos 

quando viajamos já foram demarcados. A Lua e outros planetas são nos ainda tão 

distantes e desconfiados!  

Os palcos das cidades, então, viraram nossos únicos lugares legítimos – que nos 

dão modelos e satisfação de ser. E nos amontoamos todos num mesmo espaço como os 

porcos de um chiqueiro que são alimentados para o abate – com a diferença de que 

entramos por conta própria. Nesta superlotação, perdemos a visibilidade. Não temos 

horizonte, porque a arquitetura das cidades foi implodida pelo poder do econômico que 

sempre joga mais um porco para dentro – enquanto permanece fora do chiqueiro. E 

assim estamos nas praias, nos shoppings, nos ônibus, nos transportes etc. Ao mesmo 

tempo em que não suportamos as multidões que comprimem nosso corpo, estamos 

socados dentro desses lugares tentando não nos encostar, porque “entre dois grãos de 

areia por mais juntos que estejam existe um intervalo de espaço”. 243 Quem sabe se as 

galinhas pensassem, poderiam criar ovos invisíveis e assim ter sua privacidade 

minimamente comprimida, que resultaria também na redução do seu próprio espaço 

total! 

Tudo parece ser paradoxal e complementar. O poço de petróleo que tira o sangue 

do planeta e depois destrói a camada de ozônio, oferece trabalho a um pequeno vilarejo 

onde trabalhadores morrem nas plataformas. Outros compram carros que explodem e 

objetos de plástico que duram mais que a própria vida; mas juntam dinheiro com o 

sonho de ir morar na cidade e se espremerem num quilômetro quadrado, buscando a tal 

privacidade comprimida. A vida humana não pôde se isentar de tanta contradição, 

porque somos obrigados a rezar a cartilha da existência caleidoscópica – para o bem e o 

mal.  

Agora perdemos tudo o que nos foi um dia oferecido pelas cidades. Somos 

também sem lugar, inseguros, infelizes, sem identidade, frágeis vitimas de acidentes 
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naturais e artificiais. Não podemos observar o mundo de planos abertos, porque as 

paredes dos prédios nos impedem. Fomos confinados no espaço privado, porque a 

multidão se inumanizou de tal forma que não pode formar nada além da barbárie. Se 

antes parecíamos assistir a um grande concerto com a diagramação das casas e com o 

desenho que as cidades formavam de cima, agora parece que todos querem fugir por um 

mesmo lugar, como porcos forçados a voltar para o chiqueiro a pontapés, sem 

consciência de que serão aniquilados a qualquer momento, mas que atropelam uns aos 

outros para tentar escapar. 
 
Olhai! A Morte edificou seu trono 
numa estranha cidade solitária 
por entre as sombras do longínquo oeste. 
Lá, os bons, os maus, os piores e os melhores 
foram todos buscar repouso eterno. 
Seus monumentos, catedrais e torres 
(torres que o tempo rói e não vacilam!) 
em nada se parecem com os humanos. 
E em volta, pelos ventos olvidadas, 
olhando o firmamento, silenciosas 
e calmas, dormem águas melancólicas.244 
 

Baudelaire, nosso modelo de flâneur do século XIX, representou a angústia do 

iluminismo e o susto da sociedade industrial. Mas não somente ele: Edmund White, 

Poe, Benjamim, Hessel, Carlos Drumond de Andrade e tantos outros não 

necessariamente poetas, no sentido stricto, que o fizeram côro nas suas resistências. E 

podemos lembrar de Bram Stoker, Antonioni ou dos boêmios da Bossa Nova. 
 
Pois ao longo da viela em que, pelas mansardas, 
Persianas fazem véu às luxúrias bastardas, 
Quando o sol reverbera, imponente e inimigo, 
Sobre a cidade e o campo e sobre o teto e o trigo, 
Eu ponho-me a treinar em minha estranha esgrima, 
Farejando por tudo os acasos da rima, 
Numa frase a tombar como diante de obstáculos, 
Ou topando algum verso há muito em nossos cálculos.245 
 

Mas esse modelo de flâneur já não pode se inspirar na cidade fragmentada. As 

ruas desse núcleo urbano já não chegam em lugar algum. Os prédios sequer compõem 

uma harmonia visual. No já abordado deslumbre pelas cidades, o poder econômico 

dividiu os espaços como a mãe que divide um único bife para dezenas de filhos, pela 

fome do consumo. De cima, o desenho da arquitetura se fez abstrato. Como descrever o 

externo se sequer podemos contempla-lo na sua totalidade? Os fragmentos são desvios e 
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combustíveis do equívoco. A cadeia está distante e o mar foi tampado pelos egoístas 

que querem exclusividade visual com seus prédios construídos quase na areia.  
 
O cego chorava sobre uma imagem. Uma multidão circulava pelas praias, em 
mais um possível dia de sol.  Acendeu um cigarro em homenagem ao tédio 
de um desfile de corpos. Imaginava, no fundo, o tráfego marcado pela 
hierarquia das lanchas superiores aos possíveis corpos afogados. Tragava 
numa autodestruição lúcida, aspirando por um tsunami invisível. Homens 
inflados e mulheres avatares, o artifício materializado do corpo no 
capitalismo tardio. Na falsa democracia do mar, com suas ruas líquidas 
excludentes.Um aplauso ao pôr-do-sol, por favor! Escureceu. A multidão se 
dispersou. Então, ele parou de chorar e voltou-se para fora.246 
 

Como então levar a vida para cada lugar que vê se a própria cidade não é mais 

nosso abrigo e as ruas não nos são refúgios? E mais, temos ainda os aparelhos 

tecnológicos para dividir o espaço – as vezes como parasitas colados à pele, bem como 

a multidão invisível que eles comportam e que ocupam o nosso imaginário. As 

tecnologias estão colonizando o nosso corpo e estão nos asfixiando no corpo e na alma. 

Como o homem pode passear, sem pressa, numa jaula (e carregando nas costas esses 

aparelhos) ou mesmo na selvageria do ser humano pós-moderno? Como pode ele se 

entregar às impressões e ao espetáculo do momento e observar que a natureza virou 

pano de fundo? 

A Lua quase se movimenta no céu escuro, no seu reflexo nas passagens das 

nuvens, mas as luzes da decoração de natal sugam todos os olhares. Assim como a 

geometria pode aumentar um lugar independente do seu tamanho, pela ilusão de ótica, 

as luzes da cidade desenham a vida social e nos dão sensação de que estamos protegidos 

numa caixa de presentes de natal. E então esquecemos que estamos flutuando sob um 

planeta dentro de um infinito sistema solar e dentro do infinito de que somos incapazes 

de imaginar. Todas as vezes que chegamos nesse infinito, sentimos o horror da falta de 

sentido e o efeito passa. Daí, como no retorno de um pesadelo, acendemos uma luz mais 

verdadeira que a luz da lua. 

Mas é tão difícil acreditar nessa droga fraca de mundo artificial, que faz vistas 

grossas à nossa pequena complexidade! É como se essa consciência que herdamos de 

mais de 30 milhões de anos estivesse estrategicamente adormecida, em fragmentos, em 

cada ser. Seria a desumanização o nosso futuro retorno ao primitivo? Será que o homem 

teme (e boicota) sua evolução ou sua inevitável chegada ao que chamamos de 

incompreensível – que é também o nada?  
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Chora em meu coração como chove lá fora.  
Porque esta lassidão me invade o coração?  
Oh! Ruído bom da chuva no chão e nos telhados!  
Para uma alma viúva, oh! O canto da chuva!  
E chora sem razão meu coração amargo.  
Algum desgosto? - Não! É um pranto sem razão.  
E essa é a maior dor, não saber bem porquê, 
sem ódio e sem amor, eu sinto tanta dor.247 

 
A vida social é o nosso desvio. É a nossa droga mais potente. Alguns passam 

toda a vida viciados por uma droga derivada dela: o consumo (também a cultura, a 

religião, a moral etc.). A vida social está para o consumo como a cocaína está para o 

crack. Então o consumo poderia ser um eterno carnaval? Mas a quarta-feira de cinzas é 

sempre amarga e traz consigo uma intrínseca ressaca existencial. 

Ah, lá do prédio mais alto a cidade vira um formigueiro em ação. E é somente 

do alto que podemos contemplar. Estamos voltados para baixo, como os girassóis que o 

Sol os abandonou para sempre. Apenas o nosso Sol fragmentado nas luzes artificiais nos 

rouba um olhar preguiçoso, que agride a retina e não nos permite ver para além dele: 

vejam, as nuvens agora tentam ofuscar o brilho da Lua! Dentro do carro, de casa, da 

terra, dentro de qualquer lugar está a nossa proteção. Tornamos-nos animais que buscam 

a caverna. O tolo esconderijo do nosso ego, já que ele, atento, conhece a fraqueza desta 

capa de carne. Mas eu tenho um amigo que tinha uma tartaruga que sempre procurava 

um canto escuro para ficar e todos sentiam pena dela, como se a felicidade do homem 

fosse modelo para tudo que existe. “Quando as luzes se apagam, ninguém vê nada 

concretamente”, eu disse a ele. 

O flâneur sofreu de depressão porque não deu conta de flanar o fragmento. E 

vendo, ao mesmo tempo, tudo se findar – bairros, praças, lojas etc. também se perdeu 

pela cidade. Não pensamos aqui no seu desaparecimento total, até porque nada 

desaparece por completo, mas ele veio a ter uma postura dark ou gótica, que enterrava 

cada instante ao observar a demolição do seu mundo. Virou uma figura pessimista e mal 

vista. Os próprios poetas-flâneurs tinham um tom melancólico-depressivo sobre a 

existência, que já estava começando a sair do controle. Por mais que transformassem o 

desespero em uma depressão chic – porque o combustível da resistência sempre foi a fé 

– não deram conta dos novos modelos de cidades. O flâneur se transformou em 

nostálgico e infantil frente a tecnologia.  
 

                                                 
247 RIMBAUD, Arthur.  Prosa poética.  São Paulo: Topbooks, 2007. p. 55. 



 136

Fechado o Cinema Odeon, na Rua da Bahia. 
Fechado para sempre. 
Não é possível, minha mocidade fecha com ele um pouco. 
Não amadureci ainda bastante para aceitar a morte das coisas 
que minhas coisas são, sendo de outrem, e até aplaudi-la, quando for o caso. 
(Amadurecerei um dia?) 
Não aceito, por enquanto, o Cinema Glória,  
maior, mais americano, mais isso-e-aquilo. 
Quero é o derrotado Cinema Odeon, 
o miúdo, fora-de-moda Cinema Odeon. 
A espera na sala de espera. A matinê com Buck Jones, tombos, tiros, tramas. 
A primeira sessão e a segunda sessão da noite. 
A divina orquestra, mesmo não divina, costumeira.  
O jornal da Fox. William S. Hart. 
As meninas-de-família na platéia. 
A impossível (sonhada) bolinação, pobre sátiro em potencial. 
Exijo em nome da lei ou fora da lei 
que se reabram as portas e volte o passado 
musical, waldemarpissilândico, sublime agora 
que para sempre submerge em funeral de sombras 
neste primeiro lutulento de janeiro de 1928.248 

  

O espaço fragmentou-se para fins comerciais e travou-se uma luta entre público 

e privado – e perdemos para o consumo. Permanecemos como sardinhas enlatadas, 

conservadas apenas para movimentar o consumo espalhado em condomínios, bares, 

restaurantes, lojas internacionais etc. E com o complemento de que a vida também 

passou a ser vivida através das telas (cinema, televisão, computador), as imagens 

passaram a ser mais valiosas e mais reais para o cosmopolita pós-moderno porque 

preencheram o vácuo do não movimento, do labirinto, do real espremido e atrofiado. 

Então, o consumo se firmou como condição de sobrevivência, como o preço que 

pagamos pela felicidade. 
 
Oh, a loucura da cidade grande, quando ao entardecer 
Árvores atrofiadas fitam inertes ao longo do muro negro 
Que o espírito do mal observa com máscara prateada; 
A luz, com açoite magnético, expulsa a noite pétrea. 
Oh, o repicar perdido dos sinos da tarde. 
A puta, em gélidos calafrios, pare uma criança morta. 
A cólera de Deus chicoteia enfurecida a fronte do possesso, 
Epidemia purpúrea, fome que despedaça olhos verdes. 
Oh, o terrífico riso do ouro. 
Mas quieta em caverna escura sangra muda a humanidade, 
Constrói de duros metais a cabeça redentora.249 

 

O papel do flâneur precisa ser urgentemente trazido para a pós-modernidade. 

Então, propomos um novo personagem que o atualiza: o balladeur. Em primeiro 
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momento, estamos considerando um termo que possa ser rico em sentido, por conta do 

versátil papel que ele desempenharia na terceira fase do capitalismo. Sim, estamos 

pensando num sujeito que circula pelas cidades de diversas maneiras: a pé, de ônibus, 

de trem, de avião; que convive com as mídias e vivencia a realidade eletrônica. Um 

sujeito que tem as imagens como parte do seu real. E mais do que isso, que vive 

efetivamente numa sociedade do espetáculo, do entretenimento, em que a cultura e o 

consumo dão as cartas. Certamente, é um sujeito mais crítico que contemplativo, mas 

vivencia essas possibilidades tendo as tecnologias ao seu favor, em todos os âmbitos da 

existência. 

O balladeur que propomos dispõe de uma riqueza de sentidos, mas que vamos 

nos ater apenas a quatro facetas: a diversão crítica, o isolamento na multidão, a 

composição, a poesia-cartografia. 

1. Diversão crítica. É um sujeito que sai para passear também com a 

finalidade da diversão e do entretenimento. É um sem-lugar, que 

recorre ao nomadismo subjetivo e que se isola “da” multidão “na” 

multidão, porque ele mesmo pode construir sua multidão particular 

com pluralidade de meios que pode usar e de sujeito que pode ser. É 

também alguém que está sempre na escuta e que consegue interpretar 

mesmo com a interferência e cruzamentos de várias realidades. É um 

espião anônimo que pode transitar e interpretar em outra dimensão, 

sem se contaminar totalmente com o sentido negativo da existência. 

2. Isolamento na multidão. Em francês, balladeur é também “fone de 

ouvido”. Ou seja, ele faz uso das técnicas de isolamento das mídias 

móveis, mantendo uma realidade particular que bóia entre o real e o 

preter-real. Assim, ele pode se sentir íntimo com os lugares os quais 

circula, mesmo que seja estranho – ou seja, ele não evita lugar algum. 

Não seria como o inglês Dândi, o cavalheiro nobre que vive numa 

bolha, sem contato com o mundo real e que possui grande 

preocupação externa, superficial. Ele se dispõe das mídias para 

interpretar o real de forma particular e peculiar. Ele aceita o sentido 

híbrido da pós-modernidade e seus paradoxos. Deseja viver da melhor 

forma possível. 

3. Composição. O termo comporta também a composição de uma peça 

musical. A música tem influência direta no seu cotidiano, pois é a 



 138

trilha da sua existência. Com a eliminação do ruído da existência (das 

máquinas e da multidão) pode ter uma relação contemplativa e mais 

sensível com a(s) realidade(s). O seu caráter de discotecário o faz 

escolher músicas que o emocionam ou mesmo que combina com 

determinada situação, o forçando a observar o lado poético de 

qualquer coisa. 

4. Poesia e cartografia. É um andarilho poético que se usa de todas as 

formas de deslocamento do corpo e da mente – observa o mundo pelos 

meios de transportes e pelas janelas do monitores, com seus 

personagens e avatares. Ele compõe poemas e cartas sobre o que 

observa – balladeur também pode ser um pequeno poema construído 

por três refrões e uma introdução, no qual narra, sem buscar síntese, 

sua experiência. Porém, constrói artesanalmente, costurando e 

compilando esses fragmentos. Mapeia e flagra o impossível. 

Seria ele uma tentativa de retorno ao poético. E, por isso, o papel do balladeur é 

ainda mais intenso do que do flâneur, porque ele vive no mundo que Baudrillard tanto 

se preocupou: onde a ausência de regras é a regra, onde o sujeito se deformou pelos 

excessos e pela perda da “glória dos acontecimentos”. Esse novo personagem sintetiza 

um grito de resistência do humano, num mundo que tenta contraditoriamente o atrofiar. 

Um mundo no qual asseguramos o corpo num cubículo e de lá nos exercitamos na 

lógica da lata de sardinha conectada infinitamente e que, ao mesmo tempo, encontramos 

lá quase tudo que precisamos. Vamos permanecendo envoltos a equipamentos que nos 

oferecem delírio para o espírito e prisão para o corpo. 

Ser um balladeur é encontrar nesse caos um impulso para o salto, uma ordem 

dentro da desordem. É não aceitar a simples desumanização alienada da tecnologia 

como um caminho inevitável – que está mais para bifurcação. É a necessidade de ser e 

de também ressaltar e preservar a nossa condição humana. Porque, como já dissemos, 

somos o fim da nossa espécie. Ser um balladeur é permanecer nas fronteiras das 

realidades e delas extrair o lado positivo. 

E é esse o sujeito quem vai contar as experiências empíricas das próximas 

páginas, num passeio pelas cavernas de São Paulo. 
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4.2  O RETORNO ÀS CAVERNAS 

 

Na pós-modernidade, o paradigma urbano hegemônico é o do encapsulamento. 

A egocentragem impera, a temporalidade se rende aos giros velozes das máquinas, dos 

corpos e das idéias. Mudar incessantemente parece ser o imperativo deste cenário de 

fluxos e de fluidez. Com o espaço público quase abolido (e esquecido) nas cidades, nos 

moldes que conhecíamos até o florescimento da revolução tecnológica, resultado das 

investidas maciças do capitalismo tecnológico, fomos perdendo os nossos espaços, bem 

como a nossa própria concepção.  

A expansão da lógica de shopping center, de muitas possibilidades num único 

lugar, nos foi expulsando e nos aglomerando em minúsculas construções, pequenos 

corredores; em lojas de serviço rápido e palatável instaladas dentro das igrejas, dos 

metrôs, até mesmo em universidades; homens e mulheres em constante deslocamento 

são amontoados em lugares que perderam seus desenhos arquitetônicos originais para 

melhor comportar vitrines e afins, que buscam nos seduzir a um consumo viabilizado 

em condições e situações surpreendentes e apelativas. Como num canto de uma sereia, 

perdemos a graça ordinária da vida em grupo e do contato físico, nos contentando com a 

ornamentação excessiva de um entretenimento enlatado e higiênico, como crianças que 

se desencantaram das suas típicas e corpóreas brincadeiras depois que ganharam um 

video game.  
 
[...] está bem claro que um aspecto característico do consumo [pós]moderno é 
a extensão em que produtos e serviços são comprados pelos indivíduos para 
uso próprio. Mais uma vez, isso contrasta marcantemente com padrões do 
passado, no qual esses itens eram adquiridos por, ou em nome de grupos 
sociais, principalmente aparentados e familiares, ou por vilas ou comunidades 
locais, ou, alternativamente, alocados aos indivíduos por instituições 
governamentais. Ainda mais característicos do consumo [pós]moderno é a 
ideologia associada ao individualismo. Esse é o valor extraordinário anexado 
a esse modo de consumo, juntamente com a ênfase colocada no direito dos 
indivíduos de decidirem, por si mesmos, que produtos e serviços consumir. 
250 
 

As novas politicidades e a busca por possibilidades de subjetivação encontram 

refúgio em lugares outros, como o do ciberespaço. Os aparelhos eletrônicos parecem ter 

se convertido em verdadeiras janelas (de emergência) para uma multidão invisível, nos 

                                                 
250 COLIN, Campbell.  Eu compro, logo sei que existo: as bases metafísicas do consumo moderno.  
In:______.  BARBOSA, Lívia e COLIN, Campbell.  Cultura, consumo e identidade.  São Paulo: FGV 
Editora, 2006. p. 48-49. 
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oferecendo uma nova camada para dissolver a lotação máxima do real, no excesso que 

se multiplica a cada instante.  

Não buscamos aqui o sentido espiritual do termo invisível, porque já tínhamos 

outras experiências imateriais, mas outros dois sentidos: primeiramente, o de 

sociabilidade virtual ou comunidade invisível e, também, da possibilidade do até então 

impossível (o invisível se fez visível e vice-versa) com o apoio viabilizador dessa 

grande fábrica de ilusões chamada consumo. Falamos, portanto, de um paradoxo: a 

mesma mão que embala o berço pode liquidar a vitalidade ali presente. 

Neste cenário pendular que trafega do encanto ao engodo, o que se dá a ver é, 

curiosamente, veneno e remédio. O regime do visível atinge seu grau máximo, 

ultrapassando, como profecia realizada, o paradigma do espetáculo teorizado por 

Debord (1973). Afinal, se antes precisávamos ver para crer, hoje temos a capacidade de 

dar visibilidade a quase tudo, mesmo que de uma forma grotesca a ser lapidada, por 

meio da manipulação tecnológica – e  assim, a partir deste hiper-real, crer. Para isso, 

transformamos-nos em homens que, na maioria do tempo, são mediadamente lançados a 

essa emergente camada através de aparatos comunicacionais que, como portais mágicos, 

desconfiguram o tempo e o espaço e nos abduzem para não-lugares 251. Assim, não 

apenas caminhamos rumo a um individualismo físico ou ao isolamento, por conta dessa 

relação maquínica que vem recodificando nossa comunicação, mas também seguimos 

em direção a uma remodelação do que chamamos de vida em sociedade, do viver em 

grupo, em que a comunicação se tornou mais “o próprio aparelho mediador em si” do 

que “o que falar”.  
 
Há algo de errado no mundo das comunicações. Em nossa época atual não se 
fala de outra coisa. Comunicar é um imperativo, uma ordem. Todos têm de se 
comunicar. Sem comunicar não há vida, tudo tem de ser repassado, 
transmitido, revelado. Temos de nos tornar transparentes aos demais, 
mostrar-nos. Não há outra fórmula. Há todo esse mundo de aparelhinhos, 
aparelhos grandes, máquinas, torres, canais, fibras óticas para nos facilitar e 
proporcionar o contato com o outro e com grandes comunidades. Tudo à 
nossa disposição para que possamos comunicar, mas não nos comunicamos. 
Ou, então, fingimos comunicar, aceitamos que uma troca de mensagem por 
computador já é um diálogo, que o fato de transmitirmos nossa cara por 
câmera fotográfica doméstica é estar junto com o outro.252 
 

Pensamos no real como algo que se deixa compreender por si mesmo, ou seja, 

que ultrapassa a condição de verdadeiro e que independe de nós – porque do contrário 

teríamos que problematizar o que é a verdade e a representação: chegaríamos, 
                                                 
251 “Sobre os não-lugares ver AUGÉ, op. cit.”. 
252 MARCONDES FILHO, op. cit., p. 8. 
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novamente, ao nada. Já a realidade, a tratamos como esse real humanizado, a situação 

em que se encontra esse sujeito, que é atravessada por condições dadas e buscadas no 

nosso poder de interferência. Não chamamos aqui de realidade apenas o que nos é 

palpável ou visível, mas tudo aquilo que interfere e fere a vida humana. Como alguns 

animais que só vêem em preto e branco, nossa visão (e os nossos outros sentidos) 

também não nos são garantia da contemplação absoluta de tudo o que existe! Somos 

limitados ou poupados do todo? Assim, o que era o real ao homem da Idade Média é 

distante do homem do século XVIII, que é distante do real da sociedade do consumo. 

Não temos como transformar a realidade numa “coisa” ou direcioná-lo igualmente a 

todos por conta de seu caráter histórico, embora algumas coisas nos sejam comuns – e 

até vivemos como nossos pais mesmo dentro do digital, como as coisas que são auto-

suficientes e as quais não precisamos ultrapassar. Real e irreal, preter-real253 e preter-

irreal, podem ser escalas de realidades com as quais são possíveis infinitas combinações 

e sobreposições para a constituição de uma realidade, já que ela em si comporta tanta 

complexidade quanto a nossa própria existência. E somando à realidade genética e 

social, debatida no capítulo anterior, a realidade é inédita para cada um. 
 
[...] entre a idéia e a coisa há sempre uma absoluta distância. O real extravasa 
sempre do conceito que tenta contê-lo. O objeto é sempre mais de outra 
maneira que o pensado em idéia. Esta fica sempre com um mísero esquema, 
como uma andaimaria com que tentamos chegar à realidade. Não obstante, a 
tendência natural nos leva a crer que a realidade é o que pensamos dela, 
portanto, a confundi-la com a idéia, tomando esta de boa-fé pela própria 
coisa. Em suma, nosso prurido vital de realismo nos faz cair numa ingênua 
idealização do real. Esta é a propensão nativa, “humana”.254  
 

Talvez o Iluminismo tenha sido o responsável pelo tratamento diminuído do 

mágico e pelo tratamento do real de forma tão racional e objetiva. Na análise pós-

moderna, tudo isso ruiu por completo.  
 
No homem, o seu ser feito à imagem de Deus consiste na sua soberania sobre 
o que existe, no seu olhar de senhor, no comando. O mito passa a ser 
iluminação da natureza, mera objetividade. O preço que os homens pagam 
pela multiplicação do seu poder é a sua alienação daquilo sobre o que 
exercem o poder. O iluminismo se relaciona com as coisas assim como um 
ditador se relaciona com os homens. Ele os conhece, na medida que os pode 
manipular. O homem de ciência conhece as coisas, na medida em que as pode 
produzir. É assim que o em-si das coisas vem a ser para-ele.255  
 

                                                 
253 “Ver o conceito de preter real em QUÉAU, op. cit., p. 97”. 
254 ORTEGA Y GASSET, op. cit. p. 64. 
255 ADORNO, Theodor.  Conceito de Iluminismo.  In: ______. Os pensadores.  São Paulo: Nova 
Cultural, 2000. p. 24. 
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Especialmente quando descobrimos, colonizamos e migramos efetivamente para 

as terras digitais, no desejo de (não) estar em outros (não) lugares. Lá, libertamos todas 

as nossas imagens (de nós, dos outros, do mundo etc.), até então reféns da razão 

iluminista, que habitavam (e habitam agora na moral) em nós. E assim ampliamos nosso 

mundo-imaginário, pois mesmo o mundo real materialista e cultural também tem sua 

carga imaginária. Então, se toda a observação é contaminada e atravessada por tantas 

escalas e suas nuances, esse real concreto e puro é algo inalcançável a nós – 

especialmente com o estabelecimento por completo da tecnologia, esta que, com sua 

irrealidade real se faz mundo, um mundo cada vez mais (hiper)real. 

Porém, nos deparamos com outra grande contradição da pós-modernidade: ver 

como um mundo que tanto se sofisticou e se solidificou tecnologicamente no decorrer 

do tempo, agora, perversamente, é o responsável pela diluição da vida social que, 

genealogicamente, nos abriu, vitualmente, todas as condições como efetivas 

possibilidades – inclusive a própria tecnologia. Atingimos nossa superação máxima com 

as mídias digitais, mas com essas “possibilidades” infinitas do real, nos transformamos 

em frágeis animais que recuam do alimento conquistado, mesmo sem comer, ao ouvir 

uma explosão – ou com medo dela. Estamos sempre a fugir do trabalho, das ruas, dos 

lugares. E fugimos para as nossas casas para vivenciar uma realidade (e uma liberdade) 

híbrida e dosada num único lugar onde supostamente temos o “poder” da escolha, como 

se tivéssemos que dar conta dos excessos, como se estivéssemos sempre deixando 

escapar alguma coisa na programação da televisão, no bate-papo, no telefone, no flagra 

de um momento com a câmera digital etc. Em um mundo onde as máquinas são o 

centro, nós não perdemos mais tempo para andar pelas cidades, promover encontros, dar 

abraços ou estar em praça pública. A contemplação do natural cede sua vez à fruição 

imediata e intensa da literalidade do instante tecno-cultural. Não contemplamos mais a 

última colina, contemplamos o último modelo de celular que acoplou outra tecnologia.  
 
Abstrair a [pós] modernização de seu contexto de origem implica reconhcer 
que os processos que a engendram perderam sua centralidade e fracionaram-
se pelo mundo ao ritmo de formação dos capitais, da internacionalização dos 
mercados, da difusão dos conhecimentos e tecnologias, da globalização dos 
meios massivos, da extensão do ensino escolarizado, da vertiginosa 
circulação dos modismos e da universalização de certos padrões de 
consumo.256 
 

                                                 
256 BRUNNER, JJ.  Bienvenidos a la modernidad.  Santiago: Planeta, 1994. p. 220. 
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Pelo contrário, tudo o que é feito no bairro, na vizinhança, se fez primitivo como 

o existir naturalmente. No mundo digital, no qual somos, contraditoriamente, primitivos 

por excelência, buscamos mais que a proteção dessas realidades particulares, no sentido 

de um condomínio fechado ou de uma boite para dançar. Almejamos também a 

libertação e inversão dos valores sociais: o anonimato, o nomadismo, a perversão, a 

trapaça, a violência, a vulgaridade, o sedentarismo, a diversão barata e de tudo aquilo 

que fomos e somos obrigados a “ter que ser” e “ter que ter” na sofisticação da vida 

social. 

As máquinas viraram nossos agentes, nossas cafetinas, que comunicam-

negociam ao outro a nossa mensagem mais ínfima, vendem a nossa imagem – como um 

choro de bebê na babá eletrônica ou como uma adolescente que mostra os seios pela 

webcam. Elas compartilham da nossa maior intimidade sem nos julgar. “[...] os 

aparelhos tecnológicos individuais são os objetos mais reveladores na casa de qualquer 

pessoa – essas máquinas são carregadas com informações pessoais.”257 

Porém, o nosso modelo cotidiano e as suas práticas foram engolidos pela 

humanização do digital, é ainda assim trata-se do social, porque não poderíamos viver 

de outra forma, mesmo que à distância, porque ignorar a história nos é inviável. Como 

começar de um marco zero? Necessitamos do outro mesmo que invisível, mesmo que na 

indiferença e na mentira, mesmo que seja somente como telespectador. Precisamos dos 

outros porque não queremos estar sozinhos na tragédia do existir – e nos sentimos 

confortados (e nos igualamos) com a morte coletiva, porque o outro para quem eu 

preciso mostrar a minha força também é mortal.  

Então, não nos encontramos mais nas praças, no fim de semana, como fazíamos 

antigamente. Quando abandonamos as ruas, muitos que sonhavam com elas as 

ocuparam. Então, vivemos na lógica do “dentro”. Com a violência das ruas esvaziadas, 

como no Ensaio sobre a cegueira258, de Saramago, só nos garantimos com nossos 

prédios com portões dentro de portões, com carros blindados, com andar rápido e 

sempre alerta. Mas nos encontramos nas lan houses – as novas cavernas, aqui pensadas 

como úteros suspensos e ramificados nas cidades, que permitem o tudo e o todo digital. 

Elas são como a janela que conduz ao corpo de John Malkovich, são estabelecimentos 

que oferecem acesso ao mundo digital – são portais. Lá dentro, não apenas rompemos 

                                                 
257 SHERMAN, Tom.  Machines r us...  In:______.  DOMINGUES, Diana .  A arte do século XXI: a 
humanização das tecnologias.  São Paulo:UNESP, 1997. p. 75. 
258 SARAMAGO, José.  Ensaio sobre a cegueira.  São Paulo: Companhia da Letras, 1995. 312 p. 
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com o tempo e com o espaço, mas abandonamos, se desejarmos, nossa condição de 

cidadão e de sujeito. Atinge-se, por meio de uma imersão num espaço individual e 

privado, dentro do grupo também anônimo, uma suposta plenitude na multidão inumana 

que compartilha e usufrui o fundamental evento da pós-modernidade. Também ocorre a 

diluição dos menos favorecidos e dos pervertidos, das prostitutas, dos pedófilos e de 

todas as outras diferentes realidades, bem como todas outras possíveis características, 

camadas e combinações.  

Fundamentalmente, apenas o dinheiro é o que compra o passaporte para esse 

embarque. E é tão fácil como comprar a antiga ficha de fliperama e embarcar num jogo 

que se embreou na própria estrutura social, no jogo da vida. Numa lan próxima a sua 

casa, um homem pode, de chinelo e bermuda, fechar um negócio milionário. Ou mesmo 

fazer operações e ações de forma tão informal como se vivesse num grande balneário. 

Ficamos à vontade nos bastidores das máquinas. 

Queremos aqui flertar como a Alegoria da Caverna, de Platão259, no qual as 

sombras medeiam nossa percepção e na qual vivemos a ilusão na realidade. As sombras 

não apenas nos são intrínsecas e nos ofereceram a experiência do duplo. Elas são 

fantoches que nos contam histórias próprias. Admiramos as sombras das roupas ao 

vento que se transformam em longelíneos pássaros no chão, porque as nuvens nunca nos 

convenceram com suas tentativas ingênuas de formar carneirinhos no céu? 

As nossas cavernas de hoje estão separadas do mundo exterior pela tecnologia. 

Não há feixe de luz do externo para dentro dela. Existem portais, que são os monitores, 

em que a luz é projetada. As sombras escravizadas lá dentro foram transformadas em 

outros movimentos, em milhões de textos, de formas e de cores. Essas imagens saíram 

do estado negativo para o positivo pós-tecnicolor. Elas já não são mais projetadas nas 

nossas costas, elas saíram dos bastidores para o palco central com o toque da 

eletricidade. E nós acreditamos na sua verossimilhança, no acabamento tosco da terceira 

dimensão. 
 
Meu corpo é um quarto escuro. A vida está lá fora. A luz é vista pelas janelas 
da alma. Está tudo dentro do quarto, mas o meu instinto voyeur está certo de 
que espionar é mais higiênico. Isso faz com que a minha cama permaneça 
desarrumada e as minhas roupas esparramadas pelos sete cantos, sobre coisas 
que não sei se existem. Sei que sempre há uma vela no fundo de uma gaveta, 
mas aquelas luzes me seduzem e me faz viver um tempo-agora. “Vai ser 
difícil encontrar um fogo adormecido nessa escuridão”, penso. Estou com as 
minhas molduras acesas de posters efêmeros. A arte me ensinou a enquadrar, 
a buscar um olhar divino-social no close de uma fechadura que é a porta e a 

                                                 
259 PLATÃO.  A república.  São Paulo: Martins Editora, 2007. 462 p. 
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parede – para além dela deve estar a resposta. Os meus eus são protagonistas 
desse filme; interpretam brilhantemente textos-imagens. Mas quando eles 
retornam, já estou dormindo. Às vezes, me despertam dos meus pesadelos de 
aviões e elevadores desconfigurados. Aqui nunca é dia, porque não tenho o 
meu sol. Tudo é eterno e sem sentido. Ah, essas janelas dão mesmo 
profundidade a vida! Meu eu-guardião acorda. Uma pequena multidão 
embaçada retorna. E todos dormimos acordados.260 
 

Com elas provamos para além do duplo – o triplo, o quádruplo, o “infinítuplo”. 

Os monitores são as nossas paredes em que nossos órgãos sensoriais e o sistema 

nervoso se potencializaram de tal forma, que estimuladas pelas diversas linguagens, 

pela infinidade de combinações hipertextuais, atinge o infinito a nós, superando as 

nossas limitações da realidade perceptiva. No mundo eletrônico o caráter ilusório do 

real não é mais um problema, porque as máquinas também alimentam a vida analógico-

social, nos meios de comunicação, no celular etc. E o que queremos pensar aqui não são 

apenas as tecnologias, mas esse nosso desejo pelo esconderijo, de manipular o real 

como nossa testa de ferro, como um fantoche com direito a platéia. O que antes 

chamávamos de ilusão foi seqüestrado pelo que chamamos de real. 
 
Percepção contemporânea significa: movimentar-se no cume do insuportável 
e ao mesmo tempo aliviar o insuportável pela procura de um nicho, uma 
esperança, uma pequena cegueira – um estado provisório. A partir da 
perspectiva dos nichos refletimos preocupados e levianos sobre as 
turbulências que não permitiriam uma perspectiva “crítica”, caso a sua 
condição insuportável já nos tivesse engolido por inteiro.261 
 

A tecnologia, que foi desenvolvida antes das cavernas digitais, arrastou a ilusão 

para fora delas e se juntou para formar parques digitais no formato de uma grande 

cidade, tanto que as próprias cavernas estão também conectadas (e juntas podem formar 

uma única) – e podem ser acessadas de muitos e todos outros pontos. Parece que 

estamos circulando por essas realidades como num meio transe. E nos questionamos se 

estamos usando essa realidade como modelo macro para cavernas particulares, no qual, 

da nossa própria casa, viveremos futuramente – e daí sim, retornaremos à caverna de 

Platão: com o atrofiamento do corpo e dos sentidos, pois de lá trabalharemos, 

dormiremos, nos relacionaremos, comeremos e assim por diante262. As correntes 

invisíveis que nos faz permanecer por lá nos farão viver efetivamente sem vermos os 

outros e o consumo delivery abastecerá todas as nossas necessidades. O consumo 
                                                 
260 GHEIRART, op. cit. 
261 SLOTERDIJK, op. cit., p. 62. 
262 Já existe, no Japão, o caso de Lan Houses, como o Cyber@Cafe, que oferecem aos usuários a 
possibilidade de alugar cabines com banheiros e uma pequena cozinha. Além dos serviços usuais de 
Internet, quadrinhos e bebidas com reabastecimento ilimitado oferecido pela maioria dos cibercafés 
japoneses, oferece aos seus clientes acomodação de longo prazo e um endereço oficial registrado. 
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elástico vai dar conta da demanda e se remodelar, porque tem sua longevidade garantida 

e seu futuro promissor no capitalismo tardio. 

Então, não temos mais como separar o real e nem tampouco dizer que essa 

ilusão não nos é real, porque ela habita entre nós e são pilares dessa realidade 

fragmentada. Não temos como sair desse banco de imagens que a existência se 

transformou, nem como dizer que o que essas sombras projetam são apenas folhas ao 

vento. Consumimos imagens, abortamos as nossas e elas entraram para um catálogo 

perceptivo universal. Fomos jogados em diferentes existências, numa terra em transe e 

em trânsito. 

Impossível também não lembrar do “Anjo Exterminador”, de Buñuel263. Embora 

sem a conotação política que não cabe a essa discussão, e sim como lugar onde somos 

confinados e que podemos deixar fluir nossos mais intensos instintos. É como se as 

cavernas não fosse um problema para nós, porque agora convivemos e desejamos a 

ilusão – e assumimos. Não desejamos sair. As lan houses são pensadas aqui como 

lugares onde a indústria da cultura nos convida para um jantar clandestino. 

Permanecemos enfeitiçados no seu interior, e vamos, metaforicamente, morrendo 

famintos, imundos e desesperados.   

Espalhadas por toda a cidade, as lan houses ligam os bairros, as cidades e o 

mundo. Como se, nas suas totalidades, formassem um desenho paralelo e invisível do 

planeta. Todos transitam por elas na segurança do não-lugar, nos seus fluxos. Não é 

simplesmente um espaço de afirmação, por conta do seu cunho universal. É um lugar de 

uma individualidade coletiva. Mas elas comportam também a turma do bairro que há 

décadas atrás jogam futebol no campo! Não somente isso: lá, adolescentes jogam e 

realizam campeonatos; adultos fecham trabalho; idosos alimentam seus personagens; 

fazem sexo; crianças aprendem a se relacionar, turistas contatam suas famílias etc. No 

geral, é um grande espaço público que foi salvo por cima do que tínhamos na cultura 

local. E mais, por ter um lugar fixo mesmo que de certa forma anônimo, refletem a 

cultura que ultrapassa o lugar em si – as pessoas que lá vivem, trabalham e dividem os 

pequenos espaços, e também se conhecem de alguma forma daquela região, já que a 

revolução tecnológica não nos é tão antiga. Mesmo que por uma nova e silenciosa 

relação. 

                                                 
263 Após uma extravagante e farta refeição, os convidados se sentem estranhamente incapazes de deixar a 
sala de jantar e, nos dias que se seguem, pouco a pouco, caem as máscaras de civilização e virtude. O 
grupo passa a viver como animais.  
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São Paulo é uma cidade grande, não do mesmo jeito que são as grandes cidades 

mundiais. É quase impossível encontrar modelos para ilustrar tantos tipos de gente e de 

culturas que habitam nessa desorganização espacial, transformada pelo crescimento 

populacional desordenado. Ao longo dos anos a cidade vem sendo vítima da devastação 

e da demolição histórica – ironicamente, e em pequena parte, revitalizada em nome da 

responsabilidade social, sob o apoio de bancos e do poder neoliberal que a afundou. 

Transformou-se numa cidade sem projeto político, que comporta uma multidão perdida 

e dispersa, e sem projeto arquitetônico, no labirinto da desordem visual que nos rouba 

por completo nosso horizonte.  

A nossa imagem de cidade é nula porque não temos mais uma paisagem para a 

vida. Aqui embaixo, não nos incomodamos mais com as vias, limites, bairros, pontos 

nodais e marcos264. Com a aniquilação do meio ambiente e, depois, do espaço social, 

nos misturamos entre plantas artificiais de cidades pastiches, em destino a lugar algum, 

respirando o que sai dos escapamentos dos carros, embaixo de um céu sempre cinzento. 

E separadamente juntos, convivemos na selvageria demarcando nossos espaços de 

classe, acirrando a luta com o trânsito universal. Esse convívio das classes, raças, 

origens etc. é um desconforto nos seus contrastes, nos seus micro-poderes e micro-

diferenças vulgares, marcadas pela miséria, pelo desrespeito, pelo preconceito, pelos 

estereótipos, pela violência – diferente para cada um. Vejam aqueles guardadores 

vigiando o carro importado do playboy! Adiante, quanto parou no farol, foi assaltado 

por crianças que vendiam doces, agenciadas pelos próprios pais. Veja também aquela 

cigana lendo a mão do estrangeiro ao lado do rapaz que vende palavras cruzadas 

dizendo “vender cultura”. A incoerência impera no cotidiano. As pessoas não sabem 

mais qual papel desempenhar. 

“Baladar” pela cidade é um exercício de concentração e de paciência. Porque o 

sujeito não se reconhece na cidade e na sua mistura excessiva de símbolos. Ele sente 

medo do caos instituído e representado por todos os âmbitos. Seja num corriqueiro 

trânsito que engarrafa todos por horas, num dia de sol, ou de um dia de chuva que 

inunda as ruas e nos impede de sair de casa. Também não podemos nos esquecer dos 

ruídos por todos os lados e na fusão do espaço público e privado: dos automóveis, dos 

aviões, dos prédios em construção, das máquinas ligadas, que misturam com as vozes 

frenéticas das conversas telefônicas e do cantarolar dos aparelhos tocadores de música 

                                                 
264 Pensamos a cidade a partir dos conceitos de Linch. Ver LINCH, Kevin.  A imagem da cidade.  São 
Paulo, Martins Fontes: 1997. 227 p. 
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em viva voz. Tampouco, do andar pelas calçadas e ser praticamente conduzido por uma 

multidão em que cada um parece querer ultrapassar o outro e a maioria aniquila o fluxo 

da mão contrária. 

Sem a prática de permanecer no ócio do espaço público e com a necessidade da 

segurança, todos se aglomeram nos mesmos lugares. Não habitamos mais as ruas, no 

sentido do flâneur, porque elas nos servem apenas de violentas vias de acesso às nossas 

casas ou aos nossos condomínios fechados, ao estacionamento, aos shoppings, aos 

restaurantes, ao cinema, a estação do metrô. Assim, todos querem transitar (leia-se 

entrar e sair) ao mesmo tempo nos lugares seguros, para não se envolverem em nenhum 

contratempo sempre possível e próximo. Segurança, para a grande maioria, é evitar o 

mundo lá fora cheio de balas perdidas e de mendigos que nos esfregam na cara sua 

miséria diária. Segurança, para quase todos, é jogar as crianças nos playground dos 

prédios, os adolescentes na Internet e os aposentados em frente à televisão. Cada um 

almeja dispor do acesso a tudo para permanecer por mais tempo num único lugar, para 

circular o menos possível. 

Mas não é somente isso. Com essa desumanização toda apontada nesse trabalho, 

com essa individualização do sujeito da era tecnológica, não conseguimos mais viver 

em grupos como outrora. A idéia de jogo, de disputa se tornou uma prática levada a 

todas as esferas coletivas – todo e qualquer encontro é quase sinônimo de um tipo de 

enfrentamento. Em qualquer ação, uma mera conversa, parece que alguém será eleito 

como um vencedor. Com essa falta de convívio humano, empiricamente falando, a 

grande maioria vive amedrontada, como num toque de recolher. A ida às ruas a pé, fora 

do expediente de trabalho e das obrigações, é somente por um motivo mais que especial 

ou quando a multidão se propõe a ocupar os lugares pelos raros motivos comuns. Nos 

horários de pico, de rush, então, a vida se torna impossível. O desespero para voltar para 

casa, desse raso desassossego que estar fora de casa representa, espreme todos, ao 

mesmo tempo, no trânsito, em vagões de trens, ônibus e filas. Todos retornam se 

xingando, desejando a morte dos outros, dos idosos que ocupam os lugares 

preferenciais, desdenhando o portador de deficiência que atrapalha o fluxo. Todos 

estressados e desejando que a multidão deixe o mundo vazio para si. 

“Baladar” em direção às cavernas foi passar por todos esses processos e foi 

também conviver e flagrar um pouco desse sujeito sozinho, transparente, hipnotizado, 

entediado, esquizofrênico, ansioso, raivoso, desequilibrado, egoísta, perdido e 

desumano, que tenta evitar a vida social e que busca as sombras como os pássaros de 
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penugem preta num dia de sol. Foi também caminhar na contramão dessa multidão, 

tentando resgatar valores e lugares esmaecidos e observar o quão pouco, 

verdadeiramente, estamos usando esse mundo de infinitas possibilidades ao nosso favor 

– e já estamos afetados assim. Num exercício de observar o coletivo selvagem numa 

selva de pedra, tentamos encontrar também possibilidades de resistência e de convívio. 

E é possível. 

Assim, a pesquisa com ferramentas etnográficas que segue se deu na observação 

silenciosa do sujeito dentro de 16 lan houses da cidade, divididas e mapeadas por 

diferentes bairros e regiões de São Paulo (Jardins, Pinheiros, Moema, Consolação, Vila 

Mariana, Liberdade, Centro, Paraíso, Jabaquara, Higienópolis, Tatuapé, Ipiranga, 

Butantã, Santana, Lapa, Perdizes) a fim de ser retratada também no final do trabalho, 

por meio de cartografia, o sentimento captado dentro dos lugares.  

A partir de um mapa da cidade, escolhemos os bairros e daí buscamos os 

estabelecimentos. Embora, num primeiro momento, tentamos contato com algumas lans 

que tivessem filiais, não obtivemos sucesso. Tão logo, notamos que com esse mergulho 

anônimo teríamos resultados mais isentos e ricos. Em cada lan, permanecemos na 

expedição por uma hora e pelo e-mail, que nos serviu como diário, anotávamos as 

coisas que ocorriam ali ou que chamavam a nossa atenção. Em todos os lugares, numa 

lógica de espião, circulávamos pelo estabelecimento, pedíamos informações, 

explorávamos o máximo as possibilidades e os serviços que ofereciam. Durante esse 

movimento, observávamos as instalações, as telas dos usuários, o convívio das pessoas 

e como elas se comportavam ali. 

Para entrar nos estabelecimentos, normalmente pediam-se documentos de 

identificação e, em alguns casos, fazer um cadastro. Mas nada era consultado e podia 

ser apresentado qualquer documento. Nenhuma consulta foi feita para verificar se as 

informações procediam ou eram verdadeiras, muito menos o endereço. Muitas nem 

sequer pediram nada, especialmente as que aceitavam pagamento antecipado. Isso 

mostra a dificuldade de se criar políticas para punir os delitos cometidos sob o 

anonimato do cidadão virtual. Uma ou outra possuía câmera, mas a grande maioria dos 

lugares não tinha nada.  

 O percurso até as lans, que foi feito a pé, ônibus e metrô, foi fundamental para 

perceber onde elas estão situadas e o que elas representam naquele lugar. Esse “baladar”  

pela cidade foi extremamente utilizado na parte conceitual desse capítulo, nessa leitura 

do sujeito. A opção por contar essas experiências por aforismos, vem da forte inspiração 
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do livro “humano, demasiado humano”, de Nietzsche, por conta dessa narrativa mais 

crítica e metafórica que foi a base de construção desse trabalho. 

 

1. As multidões. O universo do consumo parece ter grande intimidade com esse 

lugar. Não são somente de computadores que as lans dispõem: têm agregadas cabines 

telefônicas, serviços de impressão, lanchonete e uma pequena loja de objetos de 

informática. Talvez esses lugares não se sustentem sozinhos! Também a própria 

decoração do local revela uma tentativa futurista piegas. É um lugar em que 

curiosamente se busca a permanência. A maioria das pessoas navega em sites 

específicos de relacionamentos (e-mail, bate-papo, MSN e Orkut) e ninguém troca 

qualquer palavra. Boa parte usa fones e webcams e isolam-se por completo. O barulho 

da digitação e o gelado do ar-condicionado dão ao espaço um clima de escritório. Do 

fundo, a atendente diagrama a disposição das pessoas na estrutura da sala. Parece tentar 

deixá-las o mais distante possível – as próprias máquinas ficam dispostas uma contrária 

à outra.  

As pessoas não olham para os lados, parece que estão enfeitiçadas pelas telas. 

Estão isoladas na multidão, mas totalmente integradas na multidão digital. Como num 

motel, a cada um que sai, outro vem para a mesma máquina deitar seus dedos nos 

teclados, colar os fones e se misturar na intimidade corpórea. Se o dedo é a língua 

digital, encostamos nossas línguas nas línguas de desconhecidos.  

 

2. Não-lugar. Num lugar sem nenhuma identificação na porta se situava a lan. 

Estava ainda anexada a uma lanchonete, que era do mesmo dono. Com poucas 

máquinas, pude observar dois rapazes trabalhando no computador do lado. Vi também 

outras moças que viam fotos juntas, aparentemente de uma viagem. Ao meu lado, uma 

senhora falava em espanhol ao telefone, enquanto escrevia pelo computador e comia ao 

mesmo tempo. Ela me irritou de tal forma que podia ouvir a comida caindo em seu 

estômago. Pareceu-me que as pessoas tinham certa familiaridade espontânea com o 

local. Andavam, iam ao banheiro, perguntavam coisas ao atendente. Além do que, as 

vozes do restaurante vazam. Nos banheiros, que eram extremamente limpos, tinha até 

fio dental. Mas eu percebi também um excesso de tudo, parece que querem dar conta o 

maior excesso possível. A estrangeira que estava ao meu lado parecia estar em casa, 

com as pernas apoiadas numa outra cadeira. Nesse momento, percebi que, para os 

estrangeiros, esse tipo de lugar deve ser como um consulado invisível.  
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De repente, a maioria das pessoas se foi. Por momentos, parecia que estavam 

num escritório. Por outros, pensei que se lá tivesse cama e chuveiro, ninguém mais 

sairia. 

 

3. Improviso. Caminhei muito até chegar a essa caverna. Não vi nada e passei 

pelo número algumas vezes. No mesmo lugar funcionava um salão de cabeleireiros. 

Percebi que essa era uma realidade comum a esse mercado. A maioria é um grande 

improviso. 

 

4. Família anônima. O clima era bem familiar. Embora a presença masculina 

fosse marcante, existiam também idosos e até uma família inteira – o homem e os filhos 

jogam, enquanto a mulher, com as pernas no colo do marido, acompanha tudo 

derrubada numa confortável cadeira. Num bairro nobre, em que todo mundo tem 

computador, o que será que essas pessoas vêem buscar aqui? Será que as lan houses 

representam para o computador o que o cinema representou para a televisão? As 

pessoas falam baixo e eu tento imaginar o que eles fazem nesse lugar em pleno sábado à 

tarde. A decoração tem um aspecto de nave espacial e todo um pastiche futurista. Um 

homem sério escrevia num site de relacionamentos. Ali estava longe da perseguição de 

sua esposa. Podia traí-la e voltar para casa com a consciência limpa do “sexo sem 

secreção”265 – talvez uma masturbação no banheiro antes de voltar para casa. No Orkut, 

alguém se descrevia: “me joga no Google, me chama de pesquisa e diz que eu sou tudo 

aquilo que vc procurava”. E a família permanece.  

 

5. Matando o tempo. Num lugar minúsculo e sem qualquer identificação, 

embora pareça que a própria diagramação do interior seja suficiente para dar 

identificação. Ali temos um tom de clandestinidade. Sem nenhuma medida de 

segurança, sequer me pediram endereço ou forneceram senha. Paguei adiantado e fui 

indicado à máquina por um rapaz com cara de poucos amigos. Logo, me pareceu um 

lugar propício para fazer o mal. Ali, avistei uma coisa que muito me deixou curioso: um 

senhor, com aparência de mais de 50 anos, jogando com os olhos vidrados.  

O teclado estava horrível, com as teclas tortas e as letras apagadas. Nesse lugar, 

parece que ninguém busca nada de objetivo. É um entra e sai terrível. De repente, um 

                                                 
265 KROKER, op. cit. 
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rapaz acendeu um cigarro. Então, me bateu um grande desconforto. Ainda mais com a 

trilha sonora do trânsito, do ventilador, do tic tac das teclas e o som da televisão. Um 

adolescente mexia num software de edição de imagem. Todo mundo parecia que estava 

buscando matar o tempo.  

 

6. Primitivos. Com máquinas antigas e em pouca quantidade, pessoas esperam 

numa fila para entrar na caverna. Numa pequena recepção improvisada, uma mãe 

aguarda a filha usar o computador. Do balcão, enquanto aguardava, eu assistia as 

pessoas pagando valores muito baixos, como oitenta centavos e, no máximo, dois reais. 

Da tela do atendente, vi que ele tinha acesso a todas as máquinas, onde ele devia 

controlar a restrição do uso (panóptico?). Duas moças revezavam o uso, parece que 

dividiram o valor mínimo. Chegou uma família de quatro pessoas – pai, mãe e dois 

filhos. O mais novo era quem conduzia tudo, como aquelas crianças que escrevem 

cartas a pedido dos pais. Agora são e-mails. 

Num dado momento, a conexão caiu e não tinha previsão de retorno. Todos da 

caverna resmungaram, mas aguardaram. 

 

7. Bordel eletrônico. Um lugar um tanto mais sofisticado, com porta giratória e 

ar-condicionado. Os móveis e instalações também são mais apropriados. As pessoas 

conversavam, se relacionavam. No lado direito, algumas cabines onde o uso da Internet 

não tem restrição. Por um pouco mais de dinheiro, pode-se ir para uma cabine particular 

e lá dentro acessar ao que quiser, sem controle. Não seriam esses lugares propícios para 

pedófilos e outros tipos de criminosos, já que na alfândega digital ficaria barrada a lan 

house? Os acessos também têm seus níveis. 

 

8. Fechada. Por problemas de conexão numa determinada região, a caverna não 

pode abrir. Com esse mero detalhe (ou por uma simples queda de energia) perdemos a 

passagem para o portal inumano. Mas lá fora as empresas também não perdem seus 

milhões de dólares por isso? 

 

9. Escritório. Num lugar gigantestco, sujo, fechado e quente se localiza essa lan 

house. A primeira coisa que chamou a atenção foi um cartaz que dizia em letras 

grandes: “É proibido acesso a páginas pornográficas”. Na linha de baixo e com letras 

minúsculas, retificava: “Antes da 22h”. Bem, ela se localizada ao redor de cinemas 
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pornôs e de camelôs. Na tela do computador, outra irônica dica (ou uma negação de 

ajuda): “o computador é mais fácil de aprender a usar que a máquina de escrever. Basta 

ler ou consultar e de preferência pesquise no Google”. A simpatia das atendentes soa 

artificial. Batem papo com cada um que entra e sai de lá. Ajudam as pessoas a encontrar 

lugares. Alguns senhores conversam entre si no fundo da sala. Muito bem apessoados, 

falavam ao telefone o tempo todo, como se ali fosse seu ponto de trabalho. Certo clima 

de ilegalidade fica marcado na fala alta de um deles, que fala em procurador e 

advogados. 

 

10. Atletas digitais. Pertencente a um grupo falido de lan houses, que até anos 

atrás tinha mais de dez filiais e das quais só restou uma, essa certamente foi a mais 

apropriada. Tinha fachada como uma loja, permanecia aberta por 24 horas, tinha 

lanchonete, site e ainda um grupo de jovens na entrada, com se estivessem na porta de 

um bar. Lá dentro, a decoração leve e informal, era incrementada com puffs e lixo 

reciclável. O meu monitor estava fora de foco. Dependendo do equipamento, podemos 

navegar em barcos furados e tentar, em vão, remar com o mouse. Logo, demorar horas 

para chegar ao destino. O ambiente cheirava a pipoca, com direito a casais de 

namorados e pessoas jogando como na casa de um amigo à tarde. Muitos jovens devem 

sofrer represálias dos pais por ficar o dia todo no computador e, então, vão para esses 

lugares usá-los escondido (ou não). Ao som de uma rádio rock, com direito a bandas 

como Pixies e David Bowie, a caverna é bem agradável. Aqui também promovem 

eventos de games, chamados e-sports. Nessas ligas recrutam atletas digitais, em que 

realizam competições dentro e fora da lan. No site, dão treinamento a esses atletas. 

Enquanto os rapazes jogam, as moças ficam no MSN. Mas o que me prende a atenção é 

um rapaz que parece ser de outro Estado e resolve com o pai os detalhes de sua viagem 

por Skype. 

 

11. Praça invisível. Localizada num ponto final de uma lotação, na saída de um 

metrô, essa lan foi uma grande exceção: até tiraram foto para o cadastro dos usuários. 

Com certo charme underground, com paredes escuras e focos em cima de cada máquina 

mantém a privacidade de cada usuário. Num clima jovial e com excelentes máquinas, os 

jogos são os que prevalecem por aqui – os adolescentes comentam sobre as vidas que 

perderam e ganharam, pontos etc. Duas crianças, com menos de dez anos, também 

jogam entre si. Aqui lembra muito os antigos bairros, com homens, jovens e crianças, de 
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ambos os sexos, compartilhando o mesmo espaço. Enquanto três senhores aguardam 

seus filhos num canto, falam sobre pescaria e coisas do cotidiano, os rapazes 

comemoram, xingam, ironizam o desempenho do outro. As meninas batem papo nos 

sites de relacionamento. Será que suas mães vão chamá-las para jantar pela própria 

Internet ou por celular? A liberdade na fala de todos é um indicador de como ficam a 

vontade. Abstraem que estão na multidão e os próprios ruídos que podem atrapalhar o 

espaço público. Aqueles que jogavam comentam o desempenho geral. Um deles grita: 

“eu sou terrorista!”. Todos convivem numa praça pública digital, numa brincadeira 

higiênica, sem sujeira, sem se machucar. Morrem, mas ressuscitam no reiniciar do jogo, 

no interior de uma caverna escura e misteriosa. E sem a competição física, sem a 

adrenalina da disputa corpo a corpo, vão todos embora juntos. E as crianças 

permanecem. 

 

12. Isolamento. Um galpão improvisado pintado de verde com ventiladores no 

teto que parecem que vão se soltar. Nessa caverna, o usuário precisa ligar e desligar o 

computador-portal. Tudo aqui é desconfortável, o móvel que faz a divisão das 

máquinas, as pessoas reclamando dos equipamentos, uma criança jogando que não para 

de falar um segundo com o pai. Hoje quero fazer como todos: navegar. Retirei o fone e 

somente aí entendi que eles não serviam apenas para ouvir músicas ou mensagens, 

serviam também para promover o isolamento do lugar. Por mais óbvio que parecesse, 

não tinha tido essa percepção. Descobri o volume do fone em um dos seus lados e fui 

direto ao Youtube e escolhi alguns vídeos. Então, o tédio começou a passar. Senti que 

em algumas lans a maioria dos usuários, todos ali já com mais de vinte anos, não 

deveria ter conexão em casa. É um lugar para coisas objetivas ou mesmo para o acesso 

em si. Entrei no Orkut, no e-mail, e senti-me, então, em qualquer não-lugar. Pela 

Internet, um amigo me disse que não dormiu porque fez uma balada pelo computador. 

Comprou algumas bebidas e cigarros e ficou acordado, madrugada adentro, on-line com 

um grupo de amigos. 

 

13. Atletas de dedos. Ainda na rua, observei que essa caverna era bem sucedida. 

Tinha dois andares – na parte de baixo, um fliperama; na parte de cima, Internet. Num 

sábado, 13h, estava totalmente lotada de crianças (de até seis anos de idade) e 

adolescentes. É o lugar onde a turma se encontra. A casa ficava aberta até 3h e nela 

sempre acontecem competições e torneios. As apostas? Cervejas, refrigerante ou algo da 
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lanchonete. A presença fortemente masculina faz do lugar uma algazarra. O atendente 

disse que nunca sai briga, porque na verdade eles são “intermediários” dos jogadores. 

Não tem contusão, estresse, suor e nem mesmo platéia. Eles dão dicas para os outros. A 

experiência do jogo é diferente; no futebol correm e chutam com os dedos. Um 

adolescente se empolga com a música que toca no rádio e alguns cantam. Lá, o menino 

esquisito, de óculos, não sofre represálias. Ele ocupa outro corpo. Juntos discutem a 

estratégia do jogo. Caiu a conexão. “Em cinco minutos retorna”, avisa o atendente. Será 

que mentalmente eles sentem-se satisfeitos como jogar uma partida de futebol? Existe 

saúde digital para o sujeito sem corpo? 

 

14 – Passa-tempo. Num sobrado antigo de um bairro antigo foi improvisada uma 

caverna. Escura demais, máquinas velhas, entediante. Da janela, ironicamente, a vista 

de uma praça vazia onde todos deveriam estar décadas atrás. Num horário escolar, 

muitos adolescentes aproveitavam para matar aula e jogar. Descobri que existe uma lei 

que proíbe lans ao redor das escolas.  

 

15 – Corpos avulsos. Entrei na lan procurando por um banheiro urgente e me 

deparei com um filme de terror. Parece que todo mundo entra porque passa pela rua. 

Não é uma caverna aconchegante e as pessoas entram e comportam como numa 

papelaria. Não há conversa. A coisa é prática. Nessa região há muitos pequenos 

comércios, tanto que uma placa diz: “Faça aqui consultas Serasa/SPC, Detran, 

antecedentes criminais, 2ª via de suas contas de água, luz e telefone”. Bem, mas alguém 

deixou o Orkut aberto. O que eu poderia fazer com isso? Tem um corpo vazio em que 

eu posso entrar. Poderia roubá-lo, por exemplo, trocando a senha e pegando o perfil 

para mim. Ladrão de corpos digitais? Também poderia alterar o perfil ou mandar 

mensagens agressivas. Poderia criar uma confusão, mas apenas fechei a página. Um 

senhor me olhava intrigado, como se eu estivesse o bisbilhotando. Há um clima de 

voyeurismo, por mais que todos estejam ocupados com seus monitores. Interessante 

também pensar nesses lugares como lugares para alimento do sujeito digital – podemos 

ser vários sujeitos e nos auto-louvar na nossa insignificância anônima. 

 

16 – Imagem para si. No meio da confusão de um excesso de comércios, passei 

por ela várias vezes e não encontrava o número. Na volta, vi uma placa: “lan house”. 

Tinha uma galeria bem derrubada e a lan ficava no fundo. Aqui, estranhamente, todas as 
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máquinas têm uma placa em cima: "máquina preferencialmente para homem" – até a 

máquina de número 6 é preferencialmente para mulher. Não entendi. Uma lan 

adventista? Um lugar quente e ainda com um ventilador tentando, em vão, ventilar com 

um barulho que irritava mais que o próprio calor. Acho engraçado ver as pessoas 

pesquisando, porque a Internet virou uma biblioteca que funciona mais como as 

“páginas amarelas” das antigas listas telefônicas. A maioria das buscas é por telefones e 

coisas corriqueiras. E existem aqueles também que buscam parecer eruditos com 

fragmentos de pensadores e usam num outro contexto para alimentar suas imagens. 

Citações de poetas e filósofos sempre aparecem nos Orkut e sites de relacionamento. A 

erudição ainda é uma imagem buscada e, na lógica enciclopédica, muitas pessoas 

passam por inteligentes! Muitas também atentam-se para a questão do valor da imagem, 

que a própria pós-produção se incumbe de melhorar.  

 

17 – Quero ser John Malkovich. É impressionante a quantidade de crianças aqui. 

É um playground digital? As mães ficam seguras, se pensar pelo lado físico da 

segurança em si. Porém, esquecem-se que aqui eles podem acessar o que quiserem. As 

crianças ficam deslumbradas – provavelmente porque não brincam no prédio ou porque 

a caverna é um antídoto ao tédio da vida infeliz de classe média. Mas eu achei um MSN 

aberto de um tal de Pedro. Entro na jogada, naquele corpo.  

Pedro: vc ainda está aí? 

Marina: Sim, vc sumiu. 

Pedro: tive que atender uma visita 

Marina: O que vc pretende fazer? 

Pedro: Como assim? 

Marina: Hoje 

Pedro: Meu, de boa, estou meio cansado de vc. Vc exige muito. 

Marina: vc tá loko? Eu sou sua namorada... 

Pedro: Pois é, estou pensando nisso. Vc é incapaz de supreender! 

Marina: Não acredito que vc está falando isso. 

Pedro: Meu, vc é uma chata e mimada. E o pior é que nem entende o q quero 

dizer. 

Marina: c tá loko? c é um idiota. 

Pedro: Idiota é vc. Não quero mais perder meu tempo com vc. 

Marina: eu nunca mais quero olhar na sua cara. 
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Pedro: É um favor q vc me faz. 

Desliguei. Como esse cara vai se explicar, porque ele disse isso a ela? 

 

18 – O tempo não passa. Nunca andei tanto para chegar numa lan, mas essa foi 

uma das mais bonitas e equipadas em que já estive. Era de manhã e o dono ficou 

cercado de amigos para matar o tédio do lugar, para trabalhar. Dentro era muito escuro e 

um desenho grafitado de vermelho na parede marcava o lugar. As pessoas foram 

chegando aos poucos. Aqui funciona das 9 às 6h (pensei que, de repente, um 

adolescente pudesse brigar com a mãe e passar a noite inteira aqui)– e ainda tem preços 

especiais pela manhã. Se você ficar aqui por dez horas são R$ 30. Ao invés de ficar ao 

relento, pode ver e-mail, vídeos, televisão pela internet, rádio também. No dia, ia 

acontecer um campeonato e um rapaz chegou de outra cidade. O contador de tempo fica 

marcando quantos minutos faltava. Tédio! Tédio! Tédio! 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Ainda não demos conta de entender a nós mesmos. E talvez seja esta a aventura 

do conhecimento. Desconhecer-se para conhecer. O homem se perdeu dentro da própria 

existência que representou, talvez pelo patamar que conferiu ao plano da representação, 

e posteriormente da simulação, como um mentiroso que se atrapalhou na sua própria 

mentira e acabou acreditando nela. Mas quem somos nós, depois de tudo que refletimos 

aqui, para falar sobre as verdades, numa época em que o que podemos é, no máximo, 

assistir a decadência das mentiras?  

Depois de ajustar a vida a sua medida, as coisas que pareciam assegurar sua 

perenidade vieram a se fragmentar para o homem, refletidas na sua ignorância 

interpretiva. Talvez este seja o paradoxo que nomeamos ao falar de um desassossego da 

permanência. Ele não soube lidar, na práxis, com o exercício da sua complexidade, 

porque quando abriu os portais para a pós-modernidade, foi derrubado por uma 

avalanche informacional. Chamamos, então, de excesso tudo aquilo que fomos 

incapazes de assimilar, de selecionar ou de descartar?  
 
Nossa ciência realizou gigantescos progressos de conhecimento, mas os 
próprios progressos da ciência mais avançada, a física, aproximam-nos de um 
conhecimento que desafia os nossos conceitos, nossa lógica, nossa 
inteligência, e colocam-nos o problema do inacessível no conhecimento. 
Nossa razão, que parecia o meio mais seguro de conhecimento, descobre em 
si uma sobra cega.266 
 

A pluralidade que atingimos para comportar as nossas particularidades nos 

descolou do restante, nos sentidos onto-cosmo-ideo-socio-lógico. Descolou-nos do que 

Edgar Morin chamou de “mutiladora racionalização ocidentalocêntrica”267, por conta da 

tamanha força e volume das camadas que o sujeito experimentou. Isso fez com que tudo 

viesse a acontecer ao mesmo tempo e na nossa frente: captamos e processamos, então, 

como se fosse nossa própria realidade. Apropriamo-nos de uma cadeia de experiências 

alheias, de verdades, de realidades distantes, de surrealidades. Alimentamos-nos dos 

fragmentos como numa gula desesperada e, agora, sentimos enjôo e desconforto. 

Contraditoriamente, a ontogênese humana nos fez estranhar o que seria a nossa 

completude. Para continuar teríamos que nos divorciar do social, das suas amarras que, 

a duras penas, assegurou-nos o sedentarismo para a permanência? A lógica da 
                                                 
266 MORIN, Edgar.  O método 3: o conhecimento do conhecimento.  Porto Alegre: Sulina, 3a Ed., 2005.  
p. 16 
267 Ibid. 
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humanidade unida sempre resultou em ganhadores e perdedores – talvez essa fosse a 

nossa chance de nos perceber e de nos conhecer, mas tantas luzes se acenderam que 

parece que mergulhamos numa piscina de leite. 

Quando chegamos ao labirinto pós-moderno, a cultura incumbiu-se de nos 

oferecer seus atalhos apostando e se aproveitando da incompletude do saber e, logo, do 

ser. Não pegamos carona e nem somente aceitamos a viagem patrocinada pela cultura 

para tentar esquecer esse real contundido. Fomos engolidos por um ir-sur-preter-real, na 

era da proliferação das imagens, porque nosso então modelo interpretativo iluminista se 

implodiu com tudo o que nossos olhos viram e testemunharam. Sentimo-nos também 

enganados e desassossegados no intervalo da cada ação? 

Somos tudo que criamos e tudo nos reflete, porque não podemos nos desassociar 

das coisas – e isso foi infinitamente ampliado. O divórcio da ciência e filosofia não 

premeditou o almejado divórcio entre corpo e espírito? Mas para que essas leitura 

paralelas, separadas, se somos inseparáveis das nossas ações e cada pequeno detalhe dos 

nossos objetos nos revela, porque somos produtos e produtores da cultura – inclusive 

dessa que nos carregou ao embarque. Os objetos que consumimos são a reificação dos 

nossos desejos: não somos vítimas da cultura.  

Criamos as máquinas para administrar as nossas vidas, mas sabemos que elas 

não assumiram efetivamente lugar algum, porque não possuem essa competência da 

vida – “a computação produz a organização que produz a computação”268. Mas se não 

acreditarmos nelas no seu sentido objetivo, em quem ou no que mais poderemos 

acreditar? Então, deixemos-as guardando nossos lugares para que não sejam invadidos, 

porque se tudo for mentira, podemos retornar ao que nos assegurou em todas as épocas. 

“Ah, elas podem gritar com os seus alarmes”, suspira o pobre náufrago. Porém, a cidade 

quase inteira está, com(sem) destino na mesma viagem. Os poucos sujeitos que ficaram 

poderão assegurar-nos os nossos lugares? 

A maioria acreditou que a Arca fosse um belo cruzeiro, guiado pela agência da 

mídia e pelas regalias do consumo. O último foi uma enzima em nós injetada que nos 

fez sentir um desejo insustentável de possuir tudo. Sem condições de equilíbrio e nessa 

lógica de ser acêntrico e policêntrico, não podemos mais nos desvencilhar dele. Ou 

adotamos a lógica de um cão bravo, de focinheira, que tem um filé mignon na vasilha de 

ração e que se mutila na tentativa de obtê-lo; ou adotamos a lógica contrária, como o 

                                                 
268 Ibid. 
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pássaro que, seduzido pelo cheiro de frutas do chiclete amolecido num dia de verão, tem 

seu bico lacrado e morre no dia seguinte. Ambos extremos indicadores de um 

verdadeiro caos. 

Não sabemos aonde vamos ou estamos, talvez nem tenhamos saído do lugar (e 

se “jamais fomos modernos”?)269. Depois que ficamos órfãos, com a morte de Deus, 

mantivemos a necessidade de ser comandados. Queremos nos irresponsabilizar das 

nossas próprias ações, nos vitimizar por estarmos jogados na existência. E programamos 

as máquinas para exercermos a obediência, fingindo que são elas quem mandam: Deus 

ex machina. 

Transformamos-nos em sujeitos espectrais e digitais, que correm pelos fluxos 

midiáticos, que perderam seus postos no edifício social, que têm o consumo e 

capitalismo como combustível de reencanto. Sujeitos para quem tudo virou ficção e 

esquizofrenia.  
 
De longe, observei um homem cortando uma montanha com sua bicicleta. 
Parecia-me tão poética aquela imagem, de uma simplicidade que me 
emocionava. O distanciamento é ordem para a contemplação. Como 
contemplaríamos o sol próximo das suas chamas? Da mesma forma, 
aquele personagem poderia ser um simples operário indo para um trabalho 
escravo nas lavouras, que sequer percebia a imagem que compunha para 
mim. A forma como vemos os outros agora tem sempre esse aspecto 
conotativo (ou denotativo), de quase parte de um cenário cinematográfico, 
quase ficção. De perto e na contra-mão, muitas coisas nos servem apenas 
de modelo a ser evitado, de tudo o que não jamais gostaríamos de ser.270 
 

Nosso exaustivo esforço nessa dissertação vem ressaltar esse sujeito que parte 

das Ciências Humanas não quer enxergar e que está a um palmo a nossa frente ou, em 

última instância, em nós mesmos. E o apontamos aqui, por diversos vieses e camadas, 

os seus vestígios na permanência pós-moderna. Estamos ainda por trás de velhas 

matrizes interpretativas que já vêem um homem ofuscado, avulso e distante, mas que o 

afirmam e o determinam como se o vissem perfeitamente. A ciência não deve ser 

apenas contemplação ou mera investigação de um objeto já definido, ainda mais quando 

não temos mais projeto! Ela tem que se aproximar das “chamas” porque precisamos 

dialogar com esse ser emergente e reconstruir, a partir das funções científicas, formas 

mais precisas e que nos dêem respostas. Morin nos sugere “o conhecimento do 

conhecimento”. 
 

                                                 
269 LATOUR, op. cit. 
270 GHEIRART, op. cit. 
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Necessitamos, portanto, reintegrar e conceber o grande esquecido das 
ciências e da maioria das epistemologias; e enfrentar, sobretudo aqui, o 
problema incontrolável da relação sujeito/objeto. Não se trata de cair no 
sujetivismo, mas, o contrário, de encarar o problema complexo em que o 
sujeito cognoscente, permanecendo sujeito, torna-se objeto do seu 
conhecimento.271 
 

Nossa tentativa de pensar o sujeito por meio de uma filosofia da comunicação 

foi nossa busca de reconciliar filosofia e ciência, que pode desencadear também nas 

reconciliações do corpo e espírito, sujeito e objeto etc. Consequentemente, adubar uma 

sociologia da comunicação, repensando, acolhendo e orientando esse novo sujeito.  

Tentamos trazer aqui um diagnóstico que bebe de diversas fontes conceituais, 

quer da Filosofia, quer da Música, quer das Artes, quer das reflexões críticas para retirar 

o que há de fundamental para pensar o sujeito na sociedade do agora. Um diagnóstico 

visceral – que tira todos os véus inclusive desse autor, que não se isenta neste discurso, 

na posição confortável de um cientista descomprometido. É o próprio autor que está 

aqui e que, ao fazer isso, mostra que nesse mundo ainda há espaço para a humanidade, 

para o sujeito. Um sujeito que pode ter possibilidades diferentes de ação e de interação 

social, mas que não perdeu sua capacidade de observação, que utiliza as novas mídias a 

seu favor e que ainda é capaz de pensar na e a condição humana e de contribuir, a seu 

modo, com a transformação dessa sociedade, que ainda experimenta o deslumbre com 

as novas tecnologias e novas formas de comunicar, mas que ainda vai perceber que 

precisa de sonhos e lutas revolucionárias – de acordo com o seu tempo.  

Em síntese, esse trabalho busca instigar os espíritos desassossegados a “Baladar” 

porque é preciso ir além dessa ordem social que anestesia e afasta as pessoas umas das 

outras. É possível e preciso ser balladeur.  

Como um homem que, sentado à beira de uma pacata estrada, observa o 

silêncio. O vento da passagem de um carro veloz traz de volta a sua consciência de 

existir. Que a lucidez seja o nosso destino! E o nosso mais puro desejo é ter ganhado 

dos leitores a menor consciência, que também pode ser convetida em um ponto de 

interrogação. 

 
 

                                                 
271 MORIN, op. cit., p. 30 
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II. ANEXOS POÉTICOS 
 

DÚVIDAS, PERGUNTAS E DESASSOSSEGO 
 

 MINHA VERDADE 

“Estas páginas são os rabiscos da minha inconsciência intelectual de 

mim”272. Elas retratam a minha espontânea opção por uma vida “alternativa”, que é 

um caminho sem volta – não pelas possibilidades de se perder nos seus labirintos, 

mas por não querer mais voltar ao comum. Não estou considerando vida alternativa 

o isolamento na solidão ou na multidão por repulsa a contaminação social. Penso 

numa vida crítica dentro (e fora) de uma realidade, em que se busca caminhar aonde 

ninguém vai ou teme ir, rumo às clareiras onde brotam outras vegetações e outras 

vidas. É um exercício provindo do descontentamento e do desconforto, da 

necessidade do novo e do surpreendente. Não posso afirmar se é esse um caminho 

ou uma bifurcação, porque não existem mapas de uma trilha invisível quando a 

estrada principal da razão foi esquecida. 
 
Seria certo, por uma hora como estas, não chegar à realidade humana 
para que a nossa vida se destina. Ficar suspenso, entre a névoa e a 
manhã, imponderavelmente, não em espírito, mas em corpo 
espiritualizado, em vida real alada, aprazia, mais do que outra coisa, ao 
nosso desejo de buscar um refúgio, mesmo sem razão para o buscar.273 
 

 Apenas posso testemunhar que encontrei um prazer desconhecido nessa 

sofrida aventura. Também não sei se se pode escolher esse caminhar, especialmente 

quando se sabe que somos constituídos por uma infinidade de eus e de coisas – 

tenho as minhas verdades e luto por elas, porque ainda estou em guerra! Como 

Abraão, carrego em silêncio meus eus ao sacrifício, em direção as mais altas 

montanhas, até encontrar neles a mais pura e indizível verdade. 

Sei que ainda transporto aquela criança que observava com a mãe o tédio do 

pôr-do-sol e que já sofria inconscientemente com o brutal fardo da existência. Sou 

também aquele adolescente, filho de protestantes (como Kierkegaard), que se 

inspirava em Lord Byron, Poe e Augusto dos Anjos para tentar ver os instigantes 

contrários, o sombrio lado do proibido; que pulava os muros dos cemitérios na 

                                                 
272 PESSOA, op.cit., 2006, p. 322. 
273 Ibid., p. 331. 
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madrugada para dilatar o escuro, até os olhos compensarem a luz e um outro mundo 

emergir. Grandes coisas me foram apreendidas ali, porque a escuridão da noite (ou 

do dia) faz-nos voltar para dentro, já que na cegueira temos que abrir as janelas da 

alma. Sou, na minha totalidade, um homem que faz da melancolia o seu ingrediente 

máximo da criação e que, por isso, acredita que só é triste quem não pode enganar a 

alegria.  

Todos esses errantes com quem até hoje cruzei pelas passagens dessa 

bifurcação deixaram-me pequenas dicas de como sobreviver por essa estrada, 

porque ela também oferece seus perigos. É a guerra da diferença, da tentativa de não 

aceitação e da domesticação que esses sujeitos são (auto) despejados na sua beira. E 

ali, à margem, não somente encontrei transeuntes, amigos ou buscadores das 

mesmas respostas. Não! Lá também avistei “diferentes” que reivindicam suas 

condições de “iguais” ao restante dos iguais – e, com isso, assumem ideais 

equivocados por carregá-los no ir e vir da estrada, como também se posicionam 

como auto-inimigo. Diferentes que não conseguem enxergar que todos os diferentes 

têm um particular caminho e, por isso, igualam-se.  

Identifico-me com os verdadeiramente diferentes porque todos nós pagamos 

nossos preços e convivemos na fila do júri das satisfações, direcionados à guilhotina 

invisível. Porém, tudo vale a pena. Porque é nesse bojo onde ocorrem as verdadeiras 

transformações, nas suas mais complexas e específicas diversidades. São os errados, 

que fazem desse mundo um pouco mais habitável, mais sensível, mais justo. São os 

diferentes que apostam na condição de imperfeição e que corre para consertar os 

estragos causados pela mediocridade do comum. São eles que, juntos, formam quase 

um mundo inteiro. 

Nesse caminhar instável, experimentei, para saber o gosto das coisas, tudo o 

que me foi possível. Fui até o fundo do poço, como também subi na nuvem mais 

alta. Fui a menor partícula e o maior corpo. Pela arte, comecei pelo fanzine, passei 

pela música, pela colagem, pelo cinema, pela performance etc. Em todos eles por 

um “lado b”, por uma estrada paralela, buscando, como um vício, os paradoxos mais 

díspares. Fui conduzido a uma fronteira, por onde pude visualizar um mundo dúbio, 

sem cair num dos lados. Lambuzei-me com a filosofia da existência, com filosofia-

poética e também com a realidade dura e crua da multidão de Poe.  

Também compartilhei pensamentos e convivi com andarilhos que chegaram 

até lá sozinhos, sem as indicações. Admiro profundamente a capacidades desses 
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homens que atingem o pensamento mais complexo pelo instante poético. Vi como 

as ciências servem para os “pouco iluminados” como eu, porque são os limitados 

que precisam de matrizes para entender o mundo, para observá-lo. Para quem mais 

do que o ferrado serve as leis? Salve os animais, na Ásia, que não morreram nas 

ondas do tsunami, em 2004 – o eterno embate cultura e natureza na sua forma mais 

crua e atual. 

Porém, ainda não tinha me sentido realizado nesse tráfego – talvez pela 

jovial ansiedade. Quando, num belo dia, no Mosteiro de São Bento, senti uma 

alegria quase incontrolável enquanto cursava uma disciplina chamada “Tópicos da 

filosofia contemporânea”. Embora já distante da religião e já ter embarcado no 

mundo acadêmico, o sino tocou e vibrou dentro da minha semente, despertando a 

percepção deste sentimento de encontro, de um grande prazer em partilhar desse 

segredo dos poucos. Não por erudição ou coisa do gênero. Sentir-se comum dentro 

da complexidade é uma adorável sensação de conforto e de acolhimento! Ah, nada 

mais prazeroso que encontrar alguém que lhe presenteia revelando reflexões ainda 

tão brutalmente observadas ou ainda confidenciando-lhe, de forma sensível, a sua 

mais íntima verdade. Pela primeira vez, percebi que, na medida em que me 

embrenhava pela mata da reflexão, encantava-me mais com as respostas-perguntas 

encontradas. Não sei se foram algumas luzes que se acenderam na minha mente, à 

meia luz, ou se consegui afinar a lente da alma para que aumentasse a sua 

compensação. Sei que consegui enxergar o meu mais sensível pensamento e 

descobri o quanto a ciência foi fundamental nessa construção reflexiva, no 

compartilhamento do conhecimento que está sempre a se lapidar. 

No caminho encontrei também gente ressentida, covarde ou almejando a 

hegemonia da bifurcação – colocando árvores para esconder passagens, dando dicas 

da desistência e do fracasso. E elas também me serviram para saber que não quero 

sê-las. Quero trilhar por esses caminhos, com as minhas falsas armas de defesa, em 

busca de um horizonte. Na minha condição de observador, não me posiciono como 

presa e nem como predador. Claro que na fronteira muitas vezes não temos clareza 

dos que se aproximam. Muitas vezes soltamos nossas granadas de artifício e 

machucamos os que se aproximam, mas sabemos também acolher os inocentes e 

cuidar de suas feridas. Até mesmo aqueles que aparecem em nosso caminho 

precisando de ajuda e que se refugiam nos nossos castelos de idéias. Na fronteira, 
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estamos sempre a postos. Estamos feridos ou podemos nos ferir a qualquer 

momento e, por isso, lidamos com a dor com maestria. 

 

 

 MINHA ORQUESTRA 

Eu montei uma orquestra em plena zona fronteiriça que divide ontológico e o 

social, para com a música, como disse Adorno, “saciar as diversas formas do 

instinto humano”274. A falta de verdades não me permite uma acomodação em 

nenhum dos lados. Odeio o meio-médio-medíocre, o equilíbrio vulgar que ignora a 

desordem constitutiva. Gosto da descida das escalas musicais que vão da alegria à 

tristeza. Amo os paradoxos. Encontrei num encontro triádico as bases do meu 

pensamento mais extremo. E vou compor uma orquestra com uma única tríade, 

saltando nas suas escalas maiores e menores, porque elas ressonam entre si, 

independente da ordem de suas notas – e as notas já têm no seu interior formas de 

movimento. “Os sons por si próprios são demasiados significativos para que o 

compositor possa pensar em acrescentar-lhes alguma coisa”.275 

Assim como Adorno, também não pretendo ressonar na minha música o 

consumo do entretenimento, onde os homens se emudecem e a usam apenas de pano 

de fundo. Minha tríade é formada pelos sons de dúvidas, perguntas e desassossego. 

Eles podem ser sobrepostos porque no seu ciclo espiralado se retro-alimentam: são 

híbridas. Essa é a minha interpretação da vida – é essa a música que dançamos no 

nosso silêncio. Duvidar não é somente desacreditar. É também um caminho 

autônomo e paralelo por onde se buscam as “próprias respostas”. Quem duvida, o 

faz por perguntas. Questiona o nada, a verdade, abrindo espaço para o embate. O 

desassossego é inevitável porque não existem respostas concretas. Existem as nossas 

próprias respostas que, no fundo, sabemos que são somente nossas. Essa lógica 

investigativa que também é paradoxal, visto que precisamos das verdades, nos 

resgata desse nada que é o mundo em si. 

Há menos de uma década, escrevi uma seqüência de textos que, mesmo não 

os considerando poemas, intitulei-os aleatoriamente de “livro das dúvidas”. Para 

mim, não são poemas, são uma coleção de dúvidas (des)organizadas. Iniciei a 

                                                 
274 ADORNO, Theodor.  O fetichismo na música e a regressão da audição.  In: ______.  Os Pensadores. 
São Paulo: Nova Cultural, 2000. p. 65. 
275 PIANA, Giovanni.  A Filosofia da música.  São Paulo: Edusc, 1991. p. 71. 
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construção de uma estrutura de reflexão, de onde as perguntas surgem das dúvidas e 

a falta de respostas culminam no desassossego, a qual retomo agora. E convidei 

outros pensadores-músicos-guerrilheiros para dar substância e legitimidade a minha 

sinfonia. A polifonia deve ser a essência da orquestra.  

Fernando Pessoa e o “livro do desassossego” sempre estiveram à minha 

cabeceira e foi alimento das minhas dúvidas desde muito cedo. Faltava então 

encontrar o que nos intermediava, que possibilitava esse diálogo espiralado. Então, 

encontrei-me com Pablo Neruda no seu “livro das perguntas”. Assim como as 

tríades, elas têm suas propriedades particulares, mas que se atraem entre si. 

Separadas, sobrepostas ou invertidas, traduzem, para mim, uma lógica existencial 

interminável.  

Senti também nessa escolha, um diálogo mais aberto possibilitado por nossas 

línguas originadas do latim (português e espanhol). Por conta disso, tudo se 

encaixou mais facilmente. Não apenas pelas reflexões, mas pela forma com que elas 

são apresentadas, porque a cultura nos revela. Talvez, uma “orquestra de 

diferentes”. Aproveito para dizer que, absolutamente, não me sinto comparável a 

esses poetas. Considero apenas um exercício, um ensaio, um diálogo poético que eu, 

modestamente, tento articular. 

Como prelúdio desse concerto, de versos falados e de sons imaginários, 

pretendo contextualizar poeticamente a problemática máxima dessa dissertação que 

segue, tendo o sujeito como horizonte. Gostaria que ele funcionasse como uma 

simples entrada ao meu mundo reflexivo. Nos três atos desse concerto, revela-se 

esse insistente pesquisador de si mesmo e a sua tentativa de, nesse projeto, encontrar 

antídotos para suas inquietações.  
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ATO 1 : O nada e a existência 

 
DÚVIDAS: 
Nada tem sabor na dúvida 
Até os momentos de auge são fugazes 
Como gozar consciente da solidão 
E chorar por alguém que um dia vai morrer 
E no fundo lembrar-se de sua fé tímida 
E se sentir sempre culpado 
Por estar presente em algum lugar 
No mesmo lugar de sempre276 
 
PERGUNTAS: 
Não será nossa vida um túnel entre duas vagas claridades? 
Ou não será uma claridade entre dois triângulos escuros? 
Ou não será a vida de um peixe preparado para ser pássaro? 
A morte será de não ser ou de substâncias perigosas? 
Não será por fim a morte uma cozinha interminável? 
Que farão teus ossos desagregados, buscarão outra vez sua forma? 
Se fundirá tua destruição em outra forma e em outra luz? 
Formarão parte teus vermes de cães e de borboletas? 
Mas sabes de onde vem a morte, de cima ou de baixo? 
Quantas perguntas tem um gato? 277 
 
DESASSOSEGO: 
O homem vulgar, por mais dura que lhe seja a vida, tem ao menos a 
felicidade de a não pensar. Viver a vida decorrentemente, exteriormente, 
como um gato ou um cão – assim fazem os homens gerais, e assim se 
deve viver a vida para que possa contar a satisfação do gato e do cão. 
Pensar é destruir. O próprio processo do pensamento o indica para o 
mesmo pensamento, porque pensar é decompor. Se os homens 
soubessem mediar no mistério da vida, se soubessem sentir as mil 
complexidades que espiam a alma em cada pormenor da ação, não 
agiriam nunca, não viveriam até. Matar-se-iam de assustados, como os 
que se suicidam para não ser guilhotinados no dia seguinte. 278 

 
 

ATO 2: As permanências 
PEGUNTAS: 
Porque que choram tanto as nuvens e cada vez são mais alegres? 
As lágrimas que não se choram esperam em pequenos lagos? 
Ou serão rios invisíveis que escorrem até a tristeza? 
Quantos anos têm novembro? 
Porque se suicidam as folhas quando sentem-se amarelas?279 
 
DÚVIDAS: 
Pensei numa imagem que nunca vi e fugi para um horizonte qualquer 
Correndo em sentido contrário e nunca mais dormi 
Fiz uma música na minha cabeça para não confessar que a vida não basta 
Esqueci a melodia 
Esqueci quem sou e continuei – embora nunca soubesse de verdade 
quem era 

                                                 
276 GHEIRART, op. cit., 2000, p. 5. 
277 NERUDA, op. cit., p 77-81. 
278 PESSOA, op. cit., p. 199-200. 
279 NERUDA, op. cit., p. 17-29. 
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Refletia-me nas pessoas 
Tive uma insônia no meu próprio sonho  
e acordei sendo quem eu gostaria de ter sido 
E chorei, porque até o que eu queria ser era em função dos outros280 
 
DESASSOSSEGO: 
Esperar? Que tenho eu que espere? O dia não me promete mais que o 
dia, e eu sei que ele tem decurso e fim. A luz anima-me mas não me 
melhora, que sairei de aqui como para aqui vim – mais velho em horas, 
mais alegre uma sensação, mais triste um pensamento. No que nasce 
tanto podemos sentir o que nasce como pensar o que há-de morrer. 
Agora, à luz ampla e alta, a paisagem da cidade é como de um campo de 
casas – é natural, é extensa, é combinada. Mas, ainda no ver disso tudo, 
poderei eu esquecer que existo? A minha consciência da cidade é, por 
dentro, a minha consciência.281  

 

 

ATO 3: A gênese e a morte 
 
DESASSOSSEGO 
Já que não podemos extrair beleza da vida, busquemos ao menos extrair 
beleza de não poder extrair beleza da vida. Façamos da nossa falência 
uma vitória, uma coisa positiva e erguida, com colunas, majestade e 
aquiescência espiritual.282 
 
PERGUNTA 
Que significa o beco da morte? 
No deserto do sal como se pode florescer? 
Quando já se foram os ossos quem vive no pó final?283 
 
DUVIDA 
Assisti a minha morte e senti a mesma dor de morrer 
E meus pensamentos se apegaram em outras coisas 
Para que eu não conseguisse ir além 
E novos passos surgiram dando ritmo ao meu medo 
E o dia amanheceu com uma luz que cegava 
E somente naquele momento percebi: estava vivo 
E esqueci os passos da noite anterior284 
 
 
 

 

 

POSLÚDIO: 

 
DÚVIDAS 
Será que o mundo precisa dos fracos 
para dar respostas aos fortes? 
Levanto-me e invento alguma resposta 

                                                 
280 GHEIRART, op. cit., p. 9. 
281 PESSOA, op. cit., p. 365-366. 
282 Ibid.,  p. 231. 
283 NERUDA, op. cit.,  p. 131. 
284 GHEIRART, op. cit.. p. 3. 
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Que me conduza ao comum 
Já não me vejo mais no espelho 
Algumas lembranças felizes surgem 
Num momento imortalizado por uma fotografia 
Que se juntarão aos outros momentos 
E se separarão de mim 
Para alguém, um dia, se lembrar 
E sentir algo a partir do seu mundo 
E novamente estarei vivo285 
 
PERGUNTAS 
Porque não nasci misterioso?  
Porque cresci sem companhia? 
Quem me mandou desvencilhar as portas do meu próprio orgulho? 
E quem saiu para viver por mim quando eu dormia ou adoecia? 
A gota viva do mercúrio corre para baixo ou para sempre? 286 
 
DESASSOSEGO 
Já vi tudo, ainda o que nunca vi, nem o que nunca verei. No meu sangue 
corre até a memória das paisagens futuras, e a angústia do que terei que 
ver de novo é a monotonia antecipada de mim.287 

 

                                                 
285 Ibid., p. 12. 
286 NERUDA, op. cit., p. 125. 
287 PESSOA, op. cit., p. 366. 


