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“Tudo o que é recusado na ordem simbólica, no sentido da Verwerfung (rejeição), reaparece no real” 

Jacques Lacan, Livro III, As Psicoses, 1955-1965 

 

I. Visibilidade, Vigilância e Segurança 

Qualquer pessoa que passa por um aeroporto hoje está familiarizada com a seguinte 

cena: antes de embarcar no avião, o passageiro é submetido a uma série de inspeções que tem 

o objetivo de expandir e assegurar o terreno de visibilidade, apagando todo e qualquer 

fragmento de invisibilidade e fazendo o rastreio de qualquer objeto que evade a visibilidade, 

para então colocá-lo na luz do visível. Um aparato relativamente extensivo, uma rede de 

detectores e câmeras, é construído para colocar os eventos locais sob os postulados da 

visibilidade absoluta. Essa visibilidade absoluta é legitimada com a demanda e a garantia de 

segurança absoluta. Dessa forma, no aeroporto, o regime do princípio do panóptico reina: 

tudo deve ser visto e mostrado. 

Sob os rituais de controle, no entanto, são formados regimes libidinosos ligeiramente 

diferentes. Um pretexto social legitima o massivo cerco da vida social e pública com modelos 

voyeurísticos e exibicionistas de comportamento. O princípio do prazer pelo voyeur, de tudo 

ver, e do princípio do prazer do exibicionista, de tudo mostrar, foram transformados de 

pulsões das fortunas privadas a normas sociais. Voyeurismo, exibicionismo e narcisismo são 

transformados de um conceito psicológico-individual em categorias sociais. Que são 

acompanhados por uma identificação narcisista com o poder que tudo observa, e com a 

infantil castração do medo daqueles que não querem mostrar tudo. Como Foucault já havia 

salientado, por detrás dos mecanismos de vigilância se encontram também os de poder, que 

são sustentados, por sua vez, por mecanismos libidinosos. Esses mecanismos de poder tem 

origem em mecanismos psicológicos. Através dessa complexa malha, exibicionismo e 
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voyeurismo passam de prazeres ilegítimos para legítimos. Nesse sentido, ao prazer sádico 

associado com o controle do assistir, e ao prazer masoquista associado com subordinação 

assistida, novas liberdades no âmbito social se insurgem. Comportamentos sádicos e 

masoquistas, prazeres exibicionistas e voyeurísticos, invadem o contexto público e se movem 

em novas zonas da qual a gestalt é ainda indeterminada. A morfologia do desejo aparece 

diariamente em formas novas. Um teatro de pulsões se esconde por entre máscaras de rituais 

de controle; enquanto a versão oficial proclama: visibilidade é a máxima em termos de 

segurança para todos. 

Um movimento em particular que deixa claro as específicas condições do panóptico 

contemporâneo é, precisamente, a passagem da bagagem de mão que acompanha o viajante 

pela esteira de raios-x dos aeroportos. O passageiro passa por um corredor no formato de um 

portão eletrônico que remete às inspeções medievais nos portões das cidades. 

Simultaneamente, a bagagem de mão atravessa um corredor no formato de uma comporta. A 

bagagem fica visível por um momento, e logo fica invisível na comporta, porém, seu 

conteúdo é mostrado na tela. Por fim, a bagagem fica visível novamente, mas seu conteúdo 

não mais. Ela passa, então, por zonas de visibilidade e invisibilidade. Essas zonas variam não 

apenas espacial e temporariamente, mas também quanto à translucidez. Na zona visível, os 

objetos não são translúcidos, na zona da invisibilidade, ao contrário, o são. A bagagem 

repentinamente submerge da zona da visibilidade para a da invisibilidade, revelando seu 

interior e, depois de passar pela esteira, retorna à zona da visibilidade. Paradoxalmente, os 

objetos são translúcidos na zona da invisibilidade. Essa dialética da visibilidade e 

invisibilidade, translucidez e não-translucidez, forma o modelo da sociedade de hoje. Nas 

máquinas de raios-x, excluído do “regime escópico” natural, intransponível pelo olho humano 

e com a ajuda de instrumentos técnicos, os objetos ficam transparentes, ou, mais 

precisamente, diáfanos, imagens transparentes. Por entre as máscaras (da invisibilidade), a 

verdade brilha. 

Jean-Francios Lyotard trouxe o problema da visibilidade para a discussão pós-

moderna. Para ele, o trabalho essencial do artista é justamente “mostrar que há coisas 

invisíveis no visível”. 
1
 Embora para artistas modernos, como Paul Klee, a tarefa da arte seja 

fazer do invisível visível, para os pós-modernos, a tarefa, que se apresenta de certo modo mais 

complexa, está em mostrar que ainda há algo invisível no visível. Não só agentes do controle 

total que tentam apagar os últimos fragmentos de invisibilidade, mas, ainda, analistas apontam 

                                                           
1
  Jean-François Lyotard. Immaterialität und Postmodern. Merve, Berlin, 1985, p. 98. 
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que o terreno da visibilidade não é sem limites e que ainda há, na verdade, barreiras 

fundamentais de visibilidade. O princípio da estrutura da regulação da visibilidade e 

invisibilidade se refere à rejeição, não somente por ser registrada como paranoia – embora 

especialmente – mas na ordem social inteira. O campo do visível é um campo de ordem 

simbólica, e pelo fato de rejeições surgirem necessariamente em uma ordem simbólica, o 

campo do visível há de surgir necessariamente em zonas invisíveis. Muitos terrenos da 

realidade não são disponíveis aos nossos sentidos naturais. O olho humano natural não pode 

vê-los senão através de instrumentos especiais criados. Assim, nós não observamos o mundo, 

mas, sim, imagens de um mundo que os instrumentos criam para nossos olhos. Se a imagem é 

a única realidade que significa a experiência sensorial da realidade, e se a realidade não é mais 

disponível aos nossos sentidos naturais, trata-se, então, de uma questão de interpretar 

corretamente a imagem. Há, com efeito, instrumentos que penetram mais fundo e além na 

realidade do que o olho humano. As condições da fotografia, por consequência, determinam 

também as condições do mundo. 

A formulação pós-moderna do que é visível refere-se à tecnologia da visão, às 

imagens do mundo tecnológico, à experiência de uma visão técnica. A visão técnica nos 

ensina que há uma realidade invisível (para o olho natural), que pode ser vista em imagens 

(técnicas). Visibilidade e invisibilidade, o visível e o escondido, formam uma nova equação 

no mundo técnico: o escondido pode se tornar visível; o visível pode conter o invisível. Uma 

realidade invisível pode se tornar visível em imagens. Uma realidade reprimida é articulada 

em imagens porque o princípio da realidade não é suficiente para solucionar conflitos. O 

princípio do prazer assegura que a função psicológica da atenção retire dos fenômenos o que 

não desperta o desejo – e os reprime. Porém, uma vez que desejos não se satisfazem pela 

realidade, eles são satisfeitos através de imagens que funcionam como alucinações. O 

resultado é uma satisfação pós-real. As imagens da mídia de massa mostram o inconsciente 

social, os reprimidos desejos e medos coletivos. Um mundo visível pode mostrar o invisível 

em imagens. Atores no palco político que também não podem atingir o princípio da realidade 

produzem o depravado e o ideologicamente excluído em imagens. Por meio de intenções 

reais, eles produzem imagens para a mídia de massa, no objetivo de tornar visível o que é 

socialmente reprimido. A pós-moderna teoria de imagem da simulação, como Baudrillard 

explica, é “o deserto do real”, a agonia e a repressão do real, precisamente pelo fato de que as 

imagens das quais fazemos referência se tornam realidade. Produzimos para as imagens. Uma 

pós-moderna teoria de imagem, portanto, não começa com a observação do mundo, mas pela 
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observação da imagem. O ato comunicativo ocorre por imagens. E esse ato se refere, em 

particular, na alternância das zonas de visibilidade e translucidez. A visibilidade é controlada 

como se houvesse um regulador; o campo do visível torna-se uma abertura móvel; a tela é o 

regulador que viaja pelas zonas da visibilidade: o campo visível torna-se uma zona variável, 

na qual o estado translúcido do objeto é, de certa maneira, também variável. Essa variável 

visibilidade e translucidez é a característica decisiva do mundo pós-moderno posterior à 

transformação eletromagnética e tecnológica da terra, depois da contrução da regra das ondas 

eletromagnéticas e frequências de rádio, TV e satélite. O total controle global via satélite, 

GPS, e dados de vigilância é precisamente esse estado variável da visibilidade e da 

translucidez; seu poder, mas também seu limite. 

 

II. Realidade como Fantasma 

Em 1956, surgiu um trabalho que pela primeira vez demonstrou uma descrição 

detalhada deste mundo de ondas e frequências eletromagnéticas: o livro de Günther Ander 

“Die Antiquiertheit des Menshen.Über die Seele im Zeitalter der zweiten industriellen 

Revolution”
2
. No capítulo “Die Welt als Phantom und Matrize. Philosophische Betrachtungen 

über Rundfunk und Fernsehen”, ele descreve a mescla de imagens e realidade da vida social e 

pessoal na mídia tecnicisada. 

“O que hoje predomina na TV em casa é o – real ou fictício – mundo exterior em 

transmissão; e isso reina tão absolutamente que faz dá à realidade do lar – não apenas daquilo 

entre quatro paredes e da mobília, mas da vida em comum – um aspecto fantasma e inválido. 

Quando o fantasma se torna realidade, realidade se torna um fantasma”.
3
 

O verdadeiro alcance revolucionário do rádio e da TV é que o mundo chega às 

pessoas e, através disso, como o mundo e as pessoas mudam: 

“Quando o mundo chega a nós, embora apenas como imagem, ele é metade presente 

e metade ausente, logo, em um aspecto fantasma. Quando o evento é móvel e aparece 

constantemente em incontáveis exemplos, tem-se o que podemos considerar um produto em 

série; e quando o pagamento é feito para transmitir esse produto em série, o evento torna-se 

commodity. Quando o evento se torna socialmente notável como imagem, pela sua forma 

como uma reprodução, a diferença entre ser e aparência, entre realidade e imagem, é 

                                                           
2
 Gunter Anders, Die Antiquiertheit des Menschen (1956), 5. Edition, C. H. Beck, Munich, 1980. 

3
 Ibid, p. 105. 
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suspensa. Quando o evento se torna mais importante em sua forma reproduzida que pela sua 

forma original, então a original passa a se orientar pela sua própria reprodução e o evento se 

torna uma mera matriz de sua reprodução”
4
. 

Na esfera midiática, o mundo como evento desaparece e se torna uma mera imagem, 

um espetáculo, um espectro. E também as pessoas que aparecem na mídia se tornam imagens, 

espectros de imagens, commodities. Quanto maior o caráter fetichista de uma imagem, maior 

o seu valor como um bem: o nascimento de um sistema estelar. No momento histórico em que 

a forma reproduzida se torna socialmente mais importante que a forma original, os atores 

políticos também – aqueles no poder e os rebeldes que o almejam – atuam pela forma 

reproduzida. Eles precisam ganhar como imagens, não como realidade. Suas ações são 

reproduções baseadas nos guias padrões da mídia de massa do cinema e da televisão. Política 

vira novela, rebelião um filme de ação. No espetáculo das imagens, atividades públicas se 

tornam meras reproduções dessas formas da mídia de massa, e que, por sua vez, são apenas 

reproduções. Política se torna um teatro de instintos, sujeito à repetição compulsiva, pois a 

isso subjaz a tendência de restituir um estado anterior de casualidades. Essa compulsiva 

repetição se torna particularmente visível em momentos de histeria da mídia de massa e em 

catástrofes políticas. As imagens de catástrofes sociais e políticas são quase sempre repetidas, 

quase mecanicamente, e se tornam sintomas visuais da degradação da política para rituais de 

instintos. Uma adequada reação humana e política ao 11 de Setembro seria reconhecer as 

imagens como o rejeitado que retornara à realidade, e não as repetir hipnoticamente para 

causar comoção. Retirar-se com um sentimento de vergonha da repetição, e abster-se da 

contínua e compulsiva apresentação de imagens do colapso das torres, seria a política de 

mídia para aqueles que não descaradamente se dobram para a lógica do lucro. Mas o que nós 

vimos foi: a política do lucro foi vitoriosa sobre as pessoas, e a política existe apenas 

enquanto for capaz de ser uma imagem. A dialética do desejo é também desencadeada por 

imagens políticas, e a morfologia do voyeurismo e exibicionismo, sadismo e masoquismo, 

ganha corpo. Fazer da política algo erótico também invade novas zonas do medo do poder e 

da identificação com o poder, cujos resultados permanecem ainda desconhecidos. Os filmes 

de ação e de desastres se encarregam das imagens daqueles suspenses psicológicos; se 

encarregam das imagens que subordinam o real ao seu reflexo. 

Em uma discussão sobre fotografia, Anders descreveu a “produção espectral no rádio 

e televisão”, que resulta em “tornar a realidade em um reflexo de suas imagens. No mundo da 

                                                           
4
 Ibid, p. 111. 
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mídia, tudo existe apenas porque é uma imagem; ‘é’, logo, significa: tendo sido e sendo 

reproduzido e uma imagem e propriedade”.
5
 No mundo da mídia, “ser é o mesmo que ser 

reproduzido. Os fantasmas não são apenas matrizes da experiência do mundo, mas, sim, o 

próprio mundo: o real como reprodução de suas reproduções”.
6
 Anders descreve como a regra 

do mundo visual televisionado e o reino das ondas eletromagnéticas transformam o mundo em 

um mundo fantasma, descrevendo também como são dadas características espectrais ao 

mundo real. Ele então antecipa a futura posição do livro Society of the Spectacle (1967) de 

Debord, e da teoria de Simulacra
7
 de Baudrillard. 

Também Debord descreveu a transformação do mundo em imagem: 

“Onde o mundo real é mudado em simples imagens, as simples imagens se tornam 

seres reais e efetivas motivações de um comportamento hipnótico. O espetáculo, como uma 

tendência de fazer se ver o mundo por significados de variadas mediações especializadas (que 

não pode mais ser apreendida diretamente), naturalmente encontra na visão o sentido humano 

privilegiado, situação ora ocupada pelo tato em outros períodos históricos; o mais abstrato, o 

mais místico sentido corresponde a uma generalizada abstração da sociedade de hoje. Mas o 

espetáculo não é identificável pelo mero assistir, mesmo combinado com o ouvir. É algo que 

escapa à atividade dos homens, que escapa à reconsideração e correição pelo seu trabalho. É o 

oposto do diálogo. Onde quer que esteja uma independente representação, o espetáculo 

reconstitui a si mesmo”.
8
 

A prevalência da representação sobre a realidade, da cópia sobre o original, da ilusão 

sobre verdade, é o resultado da midiatização. 

“O espetáculo não é uma coleção de imagens, mas uma relação social entre pessoas 

mediada por imagens. Em sociedades onde as condições modernas de produção prevalecem, 

toda a vida se apresenta como uma imensa acumulação de espetáculos. Tudo que foi 

diretamente vivido escapou-se para uma representação. O conceito de espetáculo unifica e 

explica uma grande diversidade de fenômenos aparentes. A diversidade e o contraste são 

aparências de uma só aparência socialmente organizada, a verdade geral que precisa por si 

mesma ser reconhecida. Considerada em seus próprios termos, o espetáculo é a afirmação da 

aparência e afirmação de toda vida humana, ou vida social, como mera aparência. Mas a 

                                                           
5
 Ibid, p. 182. 

6
 Ibid, p. 183.  

7
 Jean Baudrillard, Simulacres et Simulation, Edition Galilée, Paris, 1981. 

8
 Guy Debord, Society of the Spectacle, Detroit 1983, § 18. 
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crítica, que alcança a verdade do espetáculo, o expõe como visível negação da vida, como 

uma negação de vida que se tornou visível.” 
9
 

De acordo com Paul Virilio, essa prevalência da imagem leva à catástrofe, ao 

“acidente”, que é o núcleo do mundo pós-moderno. 

 

III. O Declínio do Princípio do Panóptico 

A visualidade e a representação precisam ser reconsideradas. No jogo entre o ‘fazer o 

fantasma visível’ e o ‘fazer do visível um fantasma’, novas definições da equação entre 

visibilidade e segurança se tornam necessárias. O princípio do panóptico – cujo implícito 

axioma sustenta: visibilidade total garante segurança total – é suspenso conforme as 

condições técnicas do mundo pós-moderno de exposição a variáveis zonas de visibilidade. 

Em 1777 toda uma geração ficou perplexa com os relatos do filantropo e reformista 

John Howard, “The State of Prisons in England, with an Account of some Foreign Prisons”. 

Howard (1726-1790) pode ser considerado o pai da reforma penitenciária. Em 1773 foi 

nomeado “High Sheriff” de Bedford, e ficou a cargo da responsabilidade pelas prisões 

regionais. Viajou por três anos não apenas na Inglaterra, mas por toda Europa, da Bélgica à 

Turquia, para inspecionar as prisões, e descobriu que elas eram “úmidas, escuras e malignas, 

sem ventilação e anti-higiênicas”. Elas proliferavam infecções e doenças. Tifo e varíola eram 

praga. Eram operadas para ganho financeiro. O carcereiro ganhava dinheiro da alimentação e 

do alojamento que dava aos presos. O pintor George Romney (1743-1802), um colega de 

Reynolds, Gainsborough e Hogarth, que do mesmo modo representava o lado negro da vida 

em suas pinturas e desenhos, foi inspirado pelos relatos de Howard a fazer uma série de 

comoventes obras que mostravam o inferno humano das prisões na época. 

Jeremy Bentham (1748-1832) queria desenvolver a arquitetura da prisão ideal, para 

ir ao encontro das demandas de Howard: limpa, com acomodações saudáveis e com provisão 

de vestimentas adequadas; com separação de prisioneiros pelo sexo, idade e natureza do 

delito; com seguro de saúde apropriado; custeada por fundos públicos, e não pelos 

prisioneiros. Porém, Bentham, um forte crente no trabalho ético, não estava interessado 

somente em melhorar as condições sanitárias das prisões. Bentham, filósofo iluminista e 

utilitarista, cuja filosofia visava a maior quantidade de bem-estar para o maior número 

possível de pessoas, desenvolveu seu ideal de prisão baseado na pressuposição de que 

                                                           
9
 Ibid, § 10. 
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transparência e visibilidade iriam deter o comportamento delinquente. Assim, ele projetou a 

arquitetura do panóptico, uma prisão semicircular de muros abertos e com o diretor ao centro. 

O diretor tinha uma vista constante dos quartos, por onde passava luz e ar para benefício dos 

internos. Os prisioneiros, por sua vez, nunca sabiam se estavam sendo observados ou não, 

pois a torre central era protegida por um sistema de persianas. Deveriam, então, pressupor que 

estavam sendo vigiados todo o tempo e que tudo que faziam era sempre visível. Todas as suas 

ações pairavam sob o regime da constante e total visibilidade. 

Bentham, como um racionalista, assumiu que os prisioneiros não seriam tolos a 

ponto de cometer um crime em plena luz dia e diante dos olhos da vigilância. A visibilidade 

iria preveni-los de se tornarem delinquentes. Com o passar do tempo, iriam internalizar o 

princípio do panóptico de estarem constantemente visíveis e de não saberem quando estão 

sendo observados; portanto, sabendo ainda menos que o próprio diretor. Isso é o mesmo 

quando passamos por um radar sem saber se ele é real ou apenas uma réplica, e, por essa 

razão, seguimos a lei de forma precisa. Todos que utilizam as rodovias internalizaram o 

princípio do panóptico. Bentham sabia que punição física e condições miseráveis de vida não 

eram eficazes; ao contrário, sabia que os internos eram socialmente des-integrados e ainda 

mais criminalizados. Desse modo, ele manteve a crença, coerente com os princípios morais do 

iluminismo e de reforma, e na perspectiva de que todas as pessoas agem racionalmente, de 

que os internos iriam se acostumar com as condições do princípio do panóptico, saindo da 

prisão, anos depois, melhorados. 

A equação clássica, portanto, asseverou que visibilidade e transparência previnem 

crimes. Criminosos evitam a luz e só praticam suas ações no escuro. A segurança se mede 

como aquela em aeroportos, trazendo à luz do monitor eletrônico o que antes estava 

escondido no interior das bagagens, cujo objetivo é também aumentar o grau de segurança e 

expandir eternamente o regime de visibilidade. Infinita visibilidade, não infinita justiça, 

poderia então ser o título para aquelas operações globais com que os Estados Unidos tentam 

se proteger de atividades ilegais. Os eventos do 11 de Setembro de 2001 mostram, no entanto, 

que essa antiga equação de visibilidade e segurança não são mais válidas. 

No mundo de fantasmas e matrizes descrito por Günther Anders, onde o real se torna 

cópia de sua imagem, onde as formas reproduzidas dos eventos são mais importantes que as 

originais, e onde o mundo vem a nós apenas como imagem, fica claro que atividades ilegais 

também tem seu efeito apenas como imagem, ou mais precisamente, apenas como 
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reproduções de imagens previamente disseminadas pelo cinema e pela televisão. Se o mundo 

atinge as pessoas apenas pela TV, os próprios eventos, então, serão produzidos para a TV.  

Nesse sentido, terroristas, que entendem a lógica desse mundo, não vão atrás do 

escuro; mas da luz. Eles agem como a bagagem na esteira de raios-X, permanecendo por um 

longo período de tempo na zona da invisibilidade, à espreita, e repentinamente se voltando de 

forma poderosa à absoluta visibilidade. Eles praticam sua atividade direcionada 

especificamente para as frequências e ondas eletromagnéticas da televisão. O mundo há de 

estar ali para ver o que estão fazendo. O evento é televisionado ao vivo em imagem. É evento 

e imagem, e apenas se torna um evento porque é observado, porque é imagem. Usam a lógica 

do mundo midiático: tudo só existe porque é uma imagem. Assim, surge uma nova equação: 

visibilidade não garante mais segurança. Em vez disso: segurança é reduzida no plano do 

visível. Os atores produzem catástrofes precisamente para o campo da visibilidade, para ser 

visto na moldura da tela-imagem, onde o mundo vira imagem. 

Quanto mais o Estado tenta fazer dos seus cidadãos pessoas transparentes, e da 

comunidade uma comunidade também transparente, mais insegurança é criada. Quanto mais a 

visibilidade é tida e produzida tal como uma agente da segurança, menos segurança há na 

realidade. A translucidez de processos sociais, agora em imagens, há muito se tornou variável 

e controlável. Visibilidade é como uma zona variável. E justamente uma sociedade, que por 

razões ideológicas se recusa a aceitar certos fatos, que exclui minorias e rejeita legitimar 

questões de seu próprio interesse, é que mais está sujeita a essa nova lógica de visibilidade, de 

acordo com a máxima de Jacques Lacan. Que aquilo que é rejeitado e recusado na ordem 

simbólica reaparece no real. Espectros, espíritos e fantasmas assombram o mundo. 

 

IV. Vigilância como Espetáculo de Entretenimento 

A variabilidade das zonas visuais e o aumento de translucidez podem ser observadas 

na mídia de massa na esfera do entretenimento; no rádio, cinema e televisão. Na sociedade do 

espetáculo de hoje, Debord, seguido pela mesma lógica marxista de produto-fetichismo de 

Anders, denunciaram que o avanço da reificação da cultura – como Adorno e Horkheimer já 

haviam feito em 1947 na Dialética do Esclarecimento – alcançou seu ponto final nos 

chamados reality shows e nos talk shows das tardes em que as pessoas expõem suas mais 

íntimas emoções. O mesmo princípio do panóptico, que George Orwell, pelo conjunto de sua 

experiência política com os sistemas totalitários do Stalinismo e do Nacional Socialismo, 
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ainda considerava uma ameaça – o sistema autoritário da observância total, que em seu 

romance 1984, de 1949, foi descrito como o “big brother” –, afundou na indústria do 

entretenimento. Nesse caso, no entanto, o princípio do panóptico não é visto nem como 

ameaça nem castigo, mas como divertimento, liberação e prazer. 

Nos reality shows – Big Brother na Alemanha, Loft na França e Taxi Orange na 

Áustria –, que foram ao ar por redes de TV de grande audiência, o princípio do panóptico, de 

que “tudo deve ser visto e mostrado”, foi posto em prática de maneira nunca antes vista como 

um modelo a ser imunizado pela sociedade do futuro. Observação não é ameaça; observação é 

entretenimento. No campo da vigilância, os prazeres do panóptico do exibicionismo e do 

voyeurismo, ou escopofilia, se desdobram. Quem assiste TV em casa é membro de uma 

sociedade da televisão, habitante de um mundo midiatizado, iluminado pelas formas do 

artificial, pelos tecnológicos sentidos-distantes (“tele” quer dizer “distante” em grego), tais 

como a televisão, o telefone, o telefax. Eles observam os habitantes de um tempo perdido, 

“sociedade-próxima” sem jornais, TV, fax, telefone, etc.; eles assistem à vida-caverna, por 

assim dizer, que consiste em comunicação estreita, comunicação face-a-face. O container é 

prisão em forma de entretenimento. Das alturas da “sociedade-distante”, as pessoas da 

histórica “sociedade-próxima” são observadas como diáfanos, como imagens transparentes. 

Eles são os objetos do ver. E não conseguem enxergar os expectadores da TV do mesmo 

modo que os prisioneiros não conseguiam ver os guardas. Masculinidade, feminilidade e 

humanidade se tornam espetáculos, objetos dos olhares, fontes do prazer do poder, do prazer 

do sadismo, voyeurismo, exibicionismo, escopofilia e narcisismo. 

Andy Warhol não foi apenas o papa do pop, mas também o papa da novela. Em seus 

primeiros filmes e vídeos, como em Outer and Inner Space (1965) e Screen Test (1965), ele 

explora o narcisismo dos seus membros de comunidade. Sua fábrica foi o primeiro container 

na história da TV, o primeiro palco para a TV-reality. As vidas dos membros de sua fábrica-

comunidade foram documentadas tão compreensivamente quanto os meios tecnológicos que 

sua época permitia. Toda conversa era gravada em fita, toda ligação era documentada (veja o 

romance A: A Novel, 1968); havia constantes filmagens e tiragem de fotos. Warhol explorou o 

exibicionismo e o narcisismo de seus membros de fábrica, e fez uso do voyeurismo da mídia 

de massa. Como quase toda produção em cima do trabalho escravizante, o dono fica 

milionário, e a maioria dos trabalhadores de produção saem de mãos vazias ou morrem em 

razão das anfetaminas, ou qualquer outra droga, que fazem suportar seu estado de diáfanos, 

“excêntricos” e “originais” – por sua radical exposição mental e física, e sem inibições, diante 
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das câmeras. Dominação e destruição são estratégias de sexualidade bem conhecidas no 

mundo ocidental. Por Warhol, apresentou-se pela primeira vez: vigilância é gozo; observação 

é entretenimento. Warhol foi um pioneiro, deu pavimento para as novelas, game shows e 

reality shows. 

Good Morning, Mr. Orwell (1984), de Nam June Paik é outro bom exemplo de arte 

de mídia que deu espaço aos game shows e talk shows de grande audiência. Na ocasião do ano 

de Orwell, 1984, um programa ao vivo diretamente do Centro George Pompidou, em Paris, e 

do estúdio WNET-TV, em Nova Iorque. Uma mistura heterogênea do pop (Peter Gabriel, 

Laurie Anderson, Philip Glass, Urban Sax) e da vanguarda (Joseph Beuys, Ben Vautier, John 

Cage, Mauricio Kagel) foi eletronicamente colada e transformada. Por uma técnica de divisão 

da tela, a TV mostrou simultaneamente eventos que aconteciam em diferentes locais. Good 

Morning, Mr. Orwell foi transmitida ao mesmo tempo na Coreia, Holanda e Alemanha. O 

princípio do panóptico se transformou no princípio do prazer. 

Dois padrões de explicação podem servir para explicar essa transformação na 

recepção do princípio do panóptico: de um lado, uma explicação psicológica; novas formas de 

voyeurismo e exibicionismo foram criadas sob as novas condições do olhar na era 

tecnológica. Laura Mulvey, em seu influente ensaio, Visual Pleasure and Narrative Cinema 

(1975), investigou a relação do espectador com o cinema, e chegou à conclusão de que o 

filme é construído como um instrumento do olhar masculino, que projeta imagens de 

mulheres sob de um ponto de vista masculino. No cinema mainstream, o homem é o sujeito 

do observar, e a mulher o objeto do que se vê. O olhar masculino controla, e não apenas goza 

da dominância e do prazer de poder pelo sadismo (“o prazer reside em real culpa – destinando 

o controle e sujeitando a pessoa em culpa à punição ou ao perdão”´[Mulvey]), mas também 

goza da infantil “escopofilia”, o prazer que consiste em olhar para os corpos de outras pessoas 

como objetos (eróticos). A mulher se torna imagem, espetáculo. Os homens observam, e as 

mulheres estão lá para serem observadas. A situação do diretor na prisão do panóptico se 

repete no cinema. Na escuridão do auditório, nem as representações na tela do filme e nem os 

espectadores conseguem ver o observador, mesmo que eles vejam as pessoas na tela. 

A mesma situação da prisão do panóptico se aplica também na relação do espectador 

da TV com os game shows e rality shows, como o Big Brother. Um grupo de pessoas vive em 

um container, e é observado por um monte de câmeras. Quem assiste vê tudo. Os habitantes 

do container não veem nada. Exibicionismo e voyeurismo complementam-se, assim como o 

sadismo pelo controle e o masoquismo em ser controlado. Além disso, a formação dos 
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processos narcisistas de identificação com o poder ou um eu-ideal são facilitados e, da mesma 

forma, os processos voyeurísticos de transformação do sujeito que se assiste em um objeto 

sujeitado ao olhar. O olhar do espectador que assiste a TV do real se torna um olhar 

examinador de poder. As pessoas nos reality shows se tornam imagens, espetáculos, são 

observados e controlados. O espectador na frente da tela desfruta do olhar controlador. 

Essa formação de novos prazeres escopofílicos e outros prazeres de vigilância 

também tem sua relevância nas relações sociais, o que oferece um segundo padrão de 

explicação: o desenvolvimento de novas formas de desejo, e os servidores da contemplação 

dando a conformação de relações sociais. “Vigilância apreciada” significa gostar do avanço 

da militarização da percepção e do progressivo armamento da sociedade. Quando, na verdade, 

como pode ser observado, a sociedade está militar e tecnicamente armando a visibilidade no 

momento em que as experiências do mundo são determinadas pelo aparato midiático, do 

cinema à televisão. E até mesmo a vida cotidiana está, como nunca antes, mais midiatizada 

pela onipresença da vigilância das câmeras que pelos perigos à espreita, sobre os quais a 

população – sentindo esse aumento da pressão pela vigilância e controle – terá uma sensação 

de desconforto, o que eventualmente faria insurgir o protesto, a revolta e a denúncia contra 

esse sistema de controle. A fim de se evitar revolta civil contra esse futuro estado de 

vigilância, a população é familiarizada e adaptada com essas progressivas e crescentes doses 

dadas pela mídia do entretenimento. A indústria do entretenimento sempre supriu essa função 

em sistemas totalitários; se tornando cada vez mais acostumada ao avanço da repressão da 

mídia do entretenimento, e voluntariamente se sacrificando à vigilância nos containers dos 

mil olhos de Doctor Mabuse, voluntariamente se tornando a vítima do controle total. Nessas 

novas zonas, com a visibilidade reforçada e tecnicamente armada, a vigilância não é percebida 

como ameaça ou castigo, como havia Foucault descrito a sociedade disciplinar, só que em 

outro sentido – finalmente tendo alcançado a sociedade do espetáculo –, a vigilância é 

entusiasticamente apreciada. Em vez de punição, vigilância é agora prazer. 

Essa transformação da vigilância de punição em prazer e também os mecanismos 

psicológicos em que se baseia, bem como as estruturas de poder relacionadas, é muito bem 

explicitada nos filmes Rear Window (1954), de Alfred Hitchcock e Peeping Tom, de Michael 

Powell. Nesses filmes, a câmera vira um olho voyeurístico para, finalmente, virar um olho 

sádico (Peeping Tom). No Vigiar e Punir, Foucault escreve: “Nossa sociedade não é de 

espetáculos, mas de vigilância (...). Não estamos nem nas arquibancadas nem no palco, mas 

na máquina panóptica.” Porém, parece-nos evidente que, na sociedade pós-moderna, 
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vigilância pode se tornar espetáculo e que as pessoas podem apreciá-la como tal porque o ver 

está interligado com sexualidade e poder (uma outra temática de Foucault).  

Martin Jay, in Downcast Eyes (1993), escreveu: Freud acreditava que o próprio 

desejo de saber, sobrepondo-se ao de ser inocente, foi em última instância derivado de um 

desejo infantil do ver, que tem origem sexual. Sexualidade, domínio e visão, estariam então 

estreitamente interligados de maneira que poderiam produzir efeitos tanto problemáticos 

quanto ‘saudáveis’. Escopofilia infantil poderia resultar em voyeurismo adulto ou outra 

desordem perversa, tal como o exibicionismo e a escopofobia (o medo de ser visto)
10

. 

O medo pertence também à topologia da apreciação e do prazer, e o terror está 

igualmente incluído no mapa do voyeurismo. Terror e voyeurismo, apreciação e medo, são 

ângulos de uma geometria comum. Ninguém sabia disso melhor que Alfred Hitchcock: 

“Minha especialidade é o medo, que eu dividi em duas categorias – terror e 

suspense... o terror é induzido pela surpresa, suspense pela expectativa. Na verdade, o 

suspense é mais apreciado que o terror porque é uma experiência contínua, chegando ao ápice 

de um crescente padrão; enquanto o terror, para ser mesmo efetivo, deve vir de uma vez, 

como um relâmpago, sendo mais difícil, portanto, de saborear”
11

. 

 

V. Suspense da Vigilância, Terror da Surpresa? 

 Chegamos ao ponto de vivermos em uma sociedade que prefere o símbolo à coisa, a 

imagem ao fato. Tentamos investigar aqueles dispositivos visuais que afetam e transformam a 

estrutura psicológica em uma possivelmente perigosa morfologia e topologia do desejo. 

Sendo parte dessa morfologia, juntamente com o narcisismo, voyeurismo, exibicionismo e 

outras formas de escopofilia, são também as multifacetadas formas da escopofilia. 

O medo por muito tempo tem sido o campo da indústria cinematográfica, como 

indica Hitchcock. Esse campo do medo, do suspense, do apocalíptico ao terror, é também um 

campo de gozo. Não obstante o “suspense ser mais apreciado que o terror”, Hitchcock releva, 

e ao mesmo tempo comprova, que o prazer pode assumir uma forma masoquista, que saboreia 

a tensão, até o momento de terror. O prazer do espetáculo pode também, afetiva e 

efetivamente, beneficiar-se do medo. Se a imagem, o espetáculo, somente precede-se à 
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realidade, então o medo logo se tornará real. Da mesma maneira que a realidade ganha um 

aspecto fantasma através da imagem, essa realidade com aspecto de imagem também se torna 

assustadora pelos mecanismos psicológicos; uma inversão do princípio do desejo. 

Um regime do medo, do estranho, há muito reina nos filmes de Hollywood: Nova 

York Sitiada, Independence Day, Armageddon, Momento Crítico, Epidemia, Duro de Matar, 

Fuga de Nova York, Airplane One, e incontáveis outros filmes de desastres mostrando 

explosões de arranha-céus e ataques à Casa Branca, etc.; eles visivelmente exibiram a 

insegurança. 

As “alucinações celuloides” (Mike Davis) de Hollywood usufruem de grande 

popularidade porque a sociedade americana sofre de medo. Os “estudos do medo” 

acompanharam a transformação da sociedade americana. Várias formas de medo se 

rastejaram da recusa pela reforma das verdadeiras condições de desigualdade e racismo: 

sociofobia, conspiração cultural, praga da paranoia, suspeição hermenêutica. 
12

 Não apenas 

Hollywood, mas também a sociedade em geral acreditava na paranoia: Only the paranoid 

survive (1999) é o título da biografia do mestre artesão da economia, Andrey S. Grove, da 

Intel. Assim, não foi uma surpresa o colapso das Torres Gêmeas em Nova Iorque, ele foi 

esperado. Em 1908, H. G. Wells já havia descrito um incêndio devorando Wall Street, em The 

War in The Air: “A ponta de Manhattan logo virou um forno de chamas vermelhas, de onde 

não se pode escapar... a poeira e a fumaça preta derramaram-se nas ruas, e eram atingidas 

pelas chamas”. 
13

 

Em “The Flames of New York”
14

, Mike Davis descreve a globalização do medo 

enquanto uma profecia auto-realizável. De acordo com Freud, o efeito do estranho é 

produzido quando algo que até agora consideramos apenas como imaginário é, de repente, 

apresentado como algo real, como os efeitos da globalização (os ataques às Torres Gêmeas 

podem ser assim interpretados). Um evento pode ser tido como implausível, irreal, estranho, 

porque secretamente já era familiar e esperado, ao menos na imaginação, no cenário das 

imagens populares – embora tenha sido reprimido pelo medo. Não apenas em muitos filmes, 

mas também em muitas histórias e romances, essa suposição reprimida é tematizada. Em 
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1925, Jimmy Herf publicou um romance sobre medo urbano, Manhattan Transfer, no qual 

pode ser lido: “Arranha-céus sobem como chamas”. Um medo urbano se aproxima da utopia 

burguesa e a equação da visibilidade se torna segurança. Uma cidade, na qual tudo é visível, 

tudo é calculável e seguro. O que na realidade é a falta de segurança que cresce 

proporcionalmente às medidas da segurança, porque um constante lembrete da segurança 

primeiro desperta a suspeição; estamos mesmo seguros como proclamado? Assinalar a 

segurança primeiro desperta o medo de que algo esteja errado. Se tudo estivesse mesmo bem, 

então não teríamos de mencionar a segurança. Uma aparente paradoxal engenharia do medo, 

dirigida pelo próprio Estado, emerge. A política do prefeito Rudolph Giuliani, em alto tom 

clamado pela imprensa – na qual acalmou a angústia urbana dentro de sua “fortaleza” 

[bunker] (Emergency Command Center), do décimo terceiro andar do World Trade Center –, 

aparentemente fazendo de Nova Iorque segura de novo ao limpar de forma brutal e sem 

misericórdia as ruas dos reais sinais de desigualdade, encontrou o reflexo dessa “Tolerância 

Zero”, de todos os lugares possíveis, em seu próprio solo: na Estaca Zero. Ao final de seu 

mandato, ele estava diante das ruínas de sua política e governo sem sequer vê-las, sem 

entendê-las. A promessa de uma “cidade segura” literalmente afundou em um desastre. O 

“escárnio da história” de Hegel e a teoria da repressão de Freud teriam permitido um 

reconhecimento anterior dos limites de uma política de segurança baseada na exclusão e 

visibilidade. A engenharia e a economia do medo, que tentaram esconder a vulnerabilidade de 

uma sociedade baseada em complexos sistemas tecnológicos, alcançaram exatamente o 

oposto. Elas simplesmente retiraram a vulnerabilidade da ordem simbólica, que foi ao final 

capaz de retornar, surpreendentemente familiar. 

O desastre humano que se desenrolou nas Torres Gêmeas no 11 de Setembro é, 

portanto, uma imagem de um espelho falso daquele poeta e filósofo egípcio, Sayyid Qutb, que 

esteve na América entre 1948 e 1950 que, após seu retorno ao Egito, se tornou um influente 

propagandista do Islamismo com seu livro Milestones (1964), apenas para ser enforcado 

depois de onze anos de cárcere: “Se o mundo todo se tornar a América, será sem dúvida o 

desastre da humanidade”. 
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