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RESUMO 
 

 

 

 

CRÍTICA DA IMAGEM FASCISTA. 

 

 

FREDERICO ANTONIO CORDEIRO FEITOZA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

Fevereiro/2013 

 

Orientadora: Angela Freire Prysthon. 

 

 

Esta tese propõe descrever e analisar os componentes da estética fascista somatizados ou 

fetichizados em imagens da cultura midiática contemporânea (entre cinema, tv e fotografia). 

O problema a ser discutido refere-se a se o fascismo pode ser entendido, para além de sua 

forma histórica e institucional, como um desejo que impregna formas culturais 

contemporâneas e domínios não diretamente políticos. Do cinema adolescente dos anos 1980, 

passando por peças publicitárias de cosméticos e capas de revista sobre boa forma, pensamos 

que essas imagens comunicam-se através de um modo de enunciação cínico e de uma 

sensorialidade narcisista, atualizando em traços anódinos e negociações semi-simbólicas um 

modelo de comunicação historicamente fascista: o mesmo que capturou e submeteu o desejo 

das massas na modernidade. A fim de entendermos essa passagem do fascismo estatal e de 

massa para a sua versão molecular diluída na sensibilidade do indivíduo liberal, tomaremos 

como base teórica um conjunto de autores que nos ajudem a delimitar esse fenômeno nos 

termos de uma disposição subjetiva, dentre eles, Gilles Deleuze, Felix Guattari, Peter 

Sloterdijk e Slavoj Zizek. Com o auxílio de ferramentas metodológicas tomadas da 

Psicanálise, da Semiótica e da Teoria Crítica, buscamos desenvolver um olhar sobre o 

fascismo como algo que não permanece latente apenas no quadro da imagem, mas também na 

percepção de qualquer um.  

 

Palavras-chave: estética fascista; desejo de poder e cultura visual 
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CRITIQUE OF FASCIST IMAGE. 

 

 

FREDERICO ANTONIO CORDEIRO FEITOZA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

February/2013 

 

Supervisor: Angela Freire Prysthon. 

 

 

This dissertation proposes to describe and analyze the components of the fascist aesthetics 

which are somatized or fetichized on images of contemporary media culture (in cinema, 

television and photography). The problem to be discussed refers to whether fascism can be 

understood as a desire that pervades contemporary cultural forms and areas which are not 

directly political. From the 1980’s teenpics to cosmetic advertisings and fitness magazines, 

we think that these images communicate through cynical modes of enunciation and a 

narcissistic sensoriality, updating through anodyne details and semysimbolic negotiations a 

model of communication that is historically fascist. In order to understand this passage from 

the institutional and state-owned fascism to its molecular version diluted into the sensibility of 

the liberal subject, we will use a set of authors which helps us to demarcate this phenomenon 

as a subjective disposition, among them, Gilles Deleuze, Felix Guattari, Peter Sloterdjik and 

Slavoj Zizek. Drawing upon methodological tools of Psychoanalysis, Semiotics and Critical 

Theory, we seek to develop a way of seeing fascism not only as a latent expression into the 

picture frame, but also as a kind of perception within anyone. 

 

Keywords: fascist aesthetics, desire for power and visual culture. 
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1 

INTRODUÇÃO 
Percebemos que a análise dos componentes moleculares do fascismo pode se 

relacionar com uma ampla variedade de áreas. É o mesmo fascismo sob 

diferentes formas que continua a operar na família, na escola, no sindicato. 

Um luta contra as formas modernas de totalitarismo pode ser organizada tão 

somente se nós estivermos preparados para reconhecer a continuidade dessa 

máquina (tradução nossa)
1
. 

 

Felix Guattari, Everybody wants to be a fascist, 1977/2009:162
2
 

 

1.1 - Apresentação e percurso teórico geral.  

   

Muito se entende pelo termo ‘fascismo’, e é compreensível que seja assim. O 

historiador Robert Paxton (2007:15) escreve que após a Primeira Guerra Mundial “Mussolini 

cunhou o termo para descrever o estado de ânimo do pequeno bando de ex-soldados 

nacionalistas e de revolucionários sindicalistas do pós-guerra”. No entanto, esta palavra, que 

era usada para evocar o compromisso e a solidariedade entre os militantes, começou a ser 

absorvida para o interior de projetos políticos de cunho ultranacionalista. A sua origem, 

embora não seja certa, remonta ao latim fasces, machado cercado por um feixe de varas 

carregado em procissões públicas como símbolo da autoridade do magistrado romano. O seu 

sentido se inspira na metáfora de que estas varas frágeis, quando unidas num feixe único, 

trariam uma força insuperável ao grupo. 

 É quase como um ‘desencargo de consciência’ que qualquer estudo sobre o tema 

comece apontando para a sua diversidade de conceitos, e em contrapartida, para a sua 

frouxidão teórico-operacional. Historiadores contemporâneos como Roger Griffin (The nature 

of fascism, 1991), Roger Eatwell (Fascism: a history, 1997), Robert Paxton (A anatomia do 

fascismo, 2007), e mesmo aquele que é considerado por todos os outros como maior 

conhecedor do assunto: Stanley Payne (A History of Fascism, 1996), avisam que é de praxe 

                                                           
1
No original: “We see that the analysis of the molecular components of fascism can deal with quite a variety of 

areas. It is the same fascism under different forms which continues to operate in the family, in school, or in a 

trade union. A struggle against the modern forms of totalitarianism can be organized only if we are prepared to 

recognize the continuity of this machine”. (GUATTARI, 2009:162) 
2
 Sempre que possível usarei a forma ‘autor, ano da publicação original/ano da publicação consultada’.  
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que pesquisas sobre o fascismo comecem com a elucidação de que, mesmo após a fundação 

do Partido Fascista de Mussolini em março de 1919, o termo nunca possuiu um significado 

próximo do estável.  

Cada vez fica mais claro, pelo contrário, que quanto mais se busque compreender ou 

estender o assunto, mais ele se torna complexo, e quanto mais o uso da palavra deslize para os 

coloquialismos do cotidiano, mais turvo se torna o percurso para o seu deslindamento. Nações 

inteiras são acusadas de fascistas quando aprovam medidas anti-imigração, telejornais e 

filmes quando estetizam a ação policial, pessoas comuns quando expressam seu ódio contra 

minorias. No fim, o fascismo não passaria de um móbile que reflete incoerentemente uma 

miscelânea de formas de repressões, ódios e intolerâncias.   

 

 

Figura 1 – Arte do 3º Reich: Die Arische Familie ou A família Ariana (Wolfgang Willrich, ano 

indefinido). De acordo com o do Instituto de História Alemã “símbolos de trabalho árduo, fertilidade, 

magnanimidade, saúde e vitalidade conectam-se com a terra abundante”
3
.  

 

Mas é outro percurso o que pretendo seguir. Ele se preocupa em gerar uma percepção 

do fascismo como um desejo presente em todos nós e uma sensibilidade que vêm se 

disseminando (ou diluindo) desde a modernidade, muito antes de sua primeira organização 

partidária em 1919. Trata-se de entendê-lo como uma experiência sensorial, como sugere 

                                                           
3
 http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/sub_image.cfm?image_id=2040&language=english 

 

http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/sub_image.cfm?image_id=2040&language=english
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Walter Benjamim (1936/2000:252-254), mas não apenas com tendência à guerra e à 

violência, como ele aborda em A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. A 

morte e a destruição foram para o fascismo um meio interrompido na direção da construção 

do que pensavam ser um mundo cheio de beleza e vida. E no caso, a ‘melhor’ possível. 

 O que esta forma política almejava, ou melhor, o sonho que ofertava aos seus 

entusiastas, em todas as suas versões, era o da restituição de um mundo puro, povoado por 

homens e mulheres saudáveis, protegidos de toda degenerescência, contraprodutividade e 

cosmopolitismo da vida moderna. Uma utopia platônica, no sentido de que a tarefa política 

primordial seria o cuidado da raça, como uma união entre caracteres belicosos e moderados 

para fins de criação de um amalgama perfeito. Quando falo platônico, refiro-me mesmo à 

dimensão eugênica do platonismo localizada no interior do projeto estético da modernidade
4
, 

como sugerem algumas releituras sobre o tema. Especialmente as de Peter Sloterdijk (2000) 

em Regras para o parque humano e Fabian Romandini (2012) em A comunidade dos 

espectros I Antropotecnia. Foi através deste último que me deparei com a seguinte passagem 

de Platão: 

 

Digamos então que o objetivo (télos) da ação política (politikês práxeos), 

que é o cruzamento (sumplékein) de caracteres fortes e de caracteres 

moderados em um tecido regular (euthuplokía) alcança-se quando a arte 

régia os une em uma vida comum (tòn koinón Bion) pela concórdia e 

amizade; depois de ter formado assim o mais magnífico e o melhor dos 

tecidos, envolve com ele toda a cidade, escravos e homens livres, e os retém 

em sua trama, e ordena e dirige, sem descuidar jamais aquilo que concerne à 

felicidade (eudaimanía) da cidade. (PLATÃO, Político 311b, apud 

ROMANDINI, 2012: 26).  

 

O percurso até alcançar essa noção da estética fascista, mais articulada a um projeto 

eugênico e platônico resiliente ao longo da modernidade, permitiu-me enxergar essa 

sensibilidade em uma variedade de formas que comungava muito pouco com aquelas imagens 

de violência, polícia e futurismo que nos acessam instantaneamente ao evocarmos a palavra 

fascismo. Isso acontece porque quando resolvi me dedicar a este tema no âmbito dos estudos 

de estética e comunicação deparei-me primeiramente com uma noção de fascismo que 

abarcava um amplo conjunto de sentidos e que parecia epistemologicamente capaz de 

iluminar o principal problema da pesquisa, referente à possibilidade de haver ou não uma 

                                                           
4
 Ver capítulo 2/seção 2.3. 
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sensibilidade fascista disseminada e contínua em meio à cultura visual
5
 contemporânea 

(notadamente nas imagens de entretenimento
6
).  

Esta noção, que não lhe designava nenhum significado fixo, e principalmente, não lhe 

restringia à mera estetização da violência ou da ação policial, possibilitava que um 

agrupamento de sentidos lhe fossem agregados, sem que houvesse a necessidade de 

vinculação a uma definição estritamente operacional.  

Refiro-me aos comentários de Gilles Deleuze e Felix Guattari (1980) concebidos sob o 

impacto da renovação teórica pós-estruturalista no volume três de Mil Platôs: Capitalismo e 

Esquizofrenia. Ali, ensaiava-se de forma mais ou menos organizada a noção de 

‘microfascismos’, termo que capturava a dimensão sensível, libidinal e semiótica do fascismo, 

e que o expandia efetivamente para além de um tempo histórico determinado ou um semi-

simbolismo definido (relação entre plano de expressão e plano de conteúdo). 

 

É uma potência micropolítica ou molecular que torna o fascismo perigoso, 

porque é um movimento de massa: um corpo canceroso, mais do que um 

organismo totalitário. O cinema americano mostrou com frequência esses 

focos moleculares, fascismos de bando, de gangue, de seita, de família, da 

aldeia, de bairro, de carro e que não poupa ninguém. Não há senão o 

microfascismo para dar resposta a uma questão global: porque o desejo 

deseja sua própria repressão? É verdade que as massas não suportam 

passivamente o poder; elas tão pouco querem ser reprimidas, numa espécie 

de histeria masoquista, e tão pouco estão enganadas por um engodo 

ideológico. Mas o desejo nunca é separado de agenciamentos complexos, 

que passam necessariamente por níveis moleculares, microformações que 

moldam de antemão as posturas, as atitudes, as percepções, as antecipações, 

as semióticas. O desejo nunca é uma energia pulsional indiferenciada, mas 

resulta ele próprio de uma montagem elaborada, de um engineering de altas 

interações: toda uma segmentaridade flexível, que trata de energias 

                                                           
5
Quando escrevo ‘cultura visual’ não me refiro ao campo de estudos que vem se delineando recentemente, e com 

o qual autores como Gilian Rose (2001) e Nicholas Mirzoeff (1998) se preocupam. No entanto, levo em 

consideração o que escrevem sobre o significado do termo: como a exibição simultânea e a interação de uma 

variedade de modos de visualidade (MIRZOEFF, 2005:3), sendo visualidade a forma como a visão é 

historicamente construída a partir de determinadas condições sociais e cujos efeitos são também sociais, levando 

em conta que as imagens em si produzem sempre algum efeito; que permitem visualizar ou ‘invisibilizar’ 

diferenças sociais, geográficas e de locação, e que implicam em formas específicas de ver relacionadas a um 

contexto particular que media seus impactos. (ROSE:2005:6-15).  
6
 O entretimento midiático é um tópico que encaro seriamente ao longo de toda a pesquisa. Ele envolve prazer, 

desejo e gozo, e por consequência, toda a economia-política que jaz sob tais elementos. Não o entendo como um 

campo eminentemente artístico, mas da mesma forma, não encaro a sua função na mídia como um monólito 

ideológico pronto para ser desvelado pela crítica. Num sentido próximo ao que Richard Dyer (2002: 6) sugere, 

acredito que o entretenimento desvele uma valiosa “atitude em relação ao mundo”, sendo a sua a característica 

em si de entreter, parte do lazer do dia a dia, o que confere, antes de mais nada, um elã ou carga emocional 

especial a produtos visuais tão comuns como telenovelas, sitcons, revistas de celebridade, etc. Ele valida, sob os 

mais diferentes formatos e com intenções as mais variadas, a importância do ordinário, e atua, como sugere outra 

vez Dyer (21), “no nível da sensibilidade, a qual entendo como um código afetivo característico de um dado 

modo cultural de produção”. Ver DYER, Richard (1992/2002). Only Entertainment.  
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moleculares e determina eventualmente o desejo de já ser fascista. As 

organizações de esquerda não são as últimas a secretar seus fascismos. É 

muito fácil ser antifascista no nível molar, sem ver o fascista que nós 

mesmos somos, que entretemos e nutrimos, que estimamos como moléculas 

pessoais e coletivas. (1980/2008:93) 

 

O termo microfascismos, a despeito de sua aparente falta de nexo causal com o 

fascismo institucional dos estados totalitários, surgiu como um vetor primordial para o 

trabalho de pesquisa que seguiria. Pensado em sua versão molecular, o fascismo se deixava 

entrever em sua dimensão sutil, menos estridente e óbvia: uma violência secretada com a qual 

todos nós poderíamos flertar e que se esconde por trás de obsessões comuns à vida cotidiana 

na modernidade, como o culto à beleza branca, a saúde genética ou os medos em relação à 

degenerescência corporal e social. Mais ainda, uma concepção molecular e dissolvida tornaria 

possível entrever o fascismo em meio ao banal e ao irreflexivo, a partir de traços, detalhes 

anódinos, desfechos inesperados e terapêuticos em produtos veiculados pela cultura visual.   

Assim, aos poucos, o que os dois filósofos disseram, de uma plataforma apaixonada, 

passou a ser corroborado, de uma forma ou de outra por um leque de autores, que, se não 

falaram de microfascismos, resolveram atentar para o fascismo para além de sua mera 

concepção enquanto forma política historicamente situada.  

Michel Foucault, no famoso prefácio escrito para a edição americana do Anti-Édipo 

(1977) intitulado Introdução a uma vida não-fascista  fala, por exemplo, do fascismo como 

um amor ao poder, que faz amar aquilo mesmo que nos domina e nos sufoca. Além dele, 

nomes como Peter Sloterdijk (1983/2010) e Slavoj Zizek (1989/1992: 26), os quais em pouco 

ou nada comungam com uma perspectiva micropolítica da cultura, enxergam o fascismo 

respectivamente como um fenômeno intrínseco à racionalidade cínica moderna e como um 

ato performativo, cujo caráter puramente formal supre a ausência de argumentação racional e 

promove o amor impensado que une o povo ao Líder.  

Daquele primeiro momento, em que vigorou uma tônica conceitual mais abstrata e 

multipolar, até agora, quando redijo o texto final, ficou óbvio que repensar o fenômeno do 

fascismo enquanto um desejo ou uma sensibilidade mobilizada por tal desejo não seria 

possível, portanto, sem um movimento de recuperação teórica anterior e posterior ao pós-

estruturalismo.  

Não adiantaria simplesmente pensá-lo em sua versão molecular, dentro dos moldes de 

uma teoria dada e como um conceito resolvido. Seria importante acoplar outras tantas teorias, 

como uma colagem oportuna em torno do termo, capaz de fornecer um aparato crítico 
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pertinente, bem como um modelo explicativo que destrinchasse os seus modos de expressão 

mais diluídos no nosso dia a dia.   

Ao entender que as agências para uma sensibilidade fascista na cultura midiática 

raramente se dão através de sinais claros e diretos, mas por meio de uma linguagem 

escorregadia e dotada de uma duplicidade performativa relativamente enganadora, seria 

interessante entender a sua presença na imagem a partir de um conceito chave: o de sintoma. 

Como veremos, esta forma de expressão, que rateia um mal estar pertencente a um outro 

momento, é capaz de dizer muito sobre formações históricas ‘mal resolvidas’, e enunciar-se 

em meio à produção cultural.  

A noção de sintoma, como desenvolvida pela teoria psicanalítica parecia bastante útil 

nesse sentido. Ela se referia amplamente à expressão deslocada e renomeada de um mesmo 

conteúdo pertencente a uma ‘outra cena’
7
. E não apenas o corpo, portanto, como fez supor a 

psicanálise clínica do início do século XX, mas os próprios produtos culturais e suas formas 

de expressão carregam um potencial sintomático que se articula às contingências históricas 

num nível sociossimbólico, como ficará claro especialmente a partir da exposição do trabalho 

de Slavoj Zizek (1992/2008/2009).  

Com isso abrimos espaço para pensar o fascismo também nos termos de um ‘retorno 

do reprimido’, para usarmos a fórmula freudiana clássica. Como afirma Andreas Huyssen 

(2000:18): “o que Freud descreveu como os processos psíquicos de recordação, recalque e 

esquecimento em um indivíduo vale também para as sociedades de consumo como um 

fenômeno público”. Em seu texto Seduzidos pela memória ele apresenta o Holocausto como 

um lugar comum universal para os “traumas históricos”, uma memória política e 

esteticamente problemática que se conserva como lócus de enunciação do trauma pelas 

constantes revisitações ao tema, seja na mídia, na teoria ou no cinema. Sua passagem de fato 

histórico para figura de linguagem universal o torna suscetível a interpretações politicamente 

distintas do evento original.  

 

(...) o Holocausto se transformou numa cifra para o século XX como um 

todo e para a falência do projeto Iluminista. Ele serve como uma prova da 

incapacidade da civilização ocidental de praticar a anamnese, de refletir 

sobra sua inabilidade constitutiva para viver em paz com diferenças e 

alteridades e de tirar consequências das relações insidiosas entre a 

modernidade iluminista, a opressão racial e a violência organizada. 

(HUYSSEN, 2000:12-13) 

                                                           
7
Expressão freudiana que designa a cena traumática originária recalcada. Ver FREUD, Sigmund (1895/1996). 

Estudos sobre a histeria. 
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 Essa posição traumática é, portanto, somatizada por meio de uma infinidade de 

recursos narrativos e estéticos, e concorre para um processo de correção política, tenso e 

comprometido por uma seletora amnésia histórica, nervoso com a relação paranoica que se 

passou a estabelecer com significantes tais quais: “nazismo”, “eugenia”, “intolerância”, 

“totalitarismo”... Traços, tonalidades e formas naturalizadas que, preocupados em não re-

produzir vestígios da intolerância instrumentalizada, passam a funcionar ao modo de sua 

denegação, ou seja, pautados segundo os moldes fascinantes da ilusão fetichista. 

 Nesse sentido, pensar as imagens a partir de seu entorno histórico ou articulando essa 

história como parte determinante de um fundo pático que lhe dá sustentação e força – no caso 

a nossa relação psicopolítica historicamente problemática com o fenômeno do fascismo e 

especialmente em sua vertente nazista - talvez seja o modo de análise mais fundamental 

presente em todo trabalho e sobre o qual me prenderei com mais atenção na terceira seção 

dessa introdução.  

Tal empreitada não implica que abandonemos, por sua vez, a filosofia anti-edípica e 

que nos rendamos a um reducionismo psicanalítico. Mas ao contrário, que os esforços não 

sejam medidos em nome de uma explicação tão ampla quanto possível da dimensão 

traumática que habita não só a nossa relação com o fascismo, mas também com o próprio 

‘conhecer’, e que nos impede de averiguar a ‘feiura’ dos fatos com uma disposição 

heterodoxa.  

Por isso algumas flutuações em torno da teoria crítica serão também fundamentais. 

Não há como evitar diálogos pontuais com autores que fundaram toda uma forma de pensar as 

sociedades midiáticas como Max Horkheimer e Theodor Adorno, nem que seja através de 

revisores de algumas de suas principais ideias, como os hegelianos/lacanianos 

contemporâneos Slavoj Zizek e Vladimir Safatle. Afinal, foi em plena República de Weimar 

que o Instituto de Pesquisa Social foi fundado na Universidade de Frankfurt, desenvolvendo 

um modo de pensar que culminaria com a superexposição teórica de uma sociedade dominada 

pela técnica e fadada a uma falência filosófico-existencial da cultura
8
.  

Devo confessar que um aprofundamento nos textos de Walter Benjamin sobre as teses 

da história e a obra de arte na sociedade industrial poderia ter levado o trabalho ainda mais 

longe. Este retorno deu-se tarde, e por isso não restou muito além de uma releitura superficial, 

porém suficientemente forte para que não só concordemos com a sua fórmula de que os 

                                                           
8
Ver ADORNO e HORKHEIMER, Theodor; Max (1947). A dialética do Esclarecimento e MARCUSE, Hebert 

(1964). O homem Unidimensional.  
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documentos de cultura são sempre documentos de barbárie, mas que esta ideia deva atravessar 

toda colagem teórica a qual me dispus realizar. Acredito que de fato o historicismo 

progressista privilegie sempre os vencedores, e que obscureça o nosso conhecimento sobre o 

passado, como também acredito que nunca é tarde para tentarmos melhorar este 

conhecimento.  

Ao expor essa culpa quero tornar clara a minha postura de repensar o próprio ato de 

conhecer a partir do enfoque do desejo e do afeto, de assumir a sua erotização e a não 

obrigatoriedade de reduzi-lo a um objeto da razão pura e instrumental.  

Como sabemos através de autores como Theodor Adorno e Marx Horckeimer 

(1947/2000), e mais contemporaneamente com Peter Sloterdijk (1983/2010), a 

instrumentalização da razão e sua ‘des-sensualização’ foram fatores essenciais ao progresso 

de formas políticas totalitárias como o fascismo. Como tentaremos expor, os ideais e as 

imagens que passamos a reverenciar quando tomados pelo sentimento narcísico e 

grandiloquente da razão esclarecida e tecnicista podem apontar para um senso de harmonia 

em nome do qual violências e intolerâncias podem facilmente se realizar. Quanto a isso, o 

século XIX me parece especialmente um período histórico fértil para pensarmos a projeção de 

uma imagem humana ideal, e especialmente toda violência necessária e justificada em nome 

de sua realização.  

O desejo fascista do qual falaremos certamente remonta aos anseios e disposições 

subjetivas fundados nesse período, ao invés de se restringir às duas décadas nazifascistas do 

século XX. Racismo científico, darwinismo social e eugenia foram termos que se originaram 

muito antes da ascensão das políticas fascistas e com os quais as grandes nações 

industrializadas flertaram ilimitadamente. Como afirma Zigmunt Bauman (1989/1998:115) 

em Modernidade e Holocausto: “Invariavelmente há uma dimensão estética nesse projeto, o 

mundo ideal a ser criado [que] conforma-se aos padrões de uma beleza superior”. 

Voltaremos a esse problema posteriormente, mas vale salientá-lo agora porque é 

indiscutível o quanto as políticas da memória, a partir do segundo pós-guerra, resolveram 

encará-lo como uma aberração alheia aos rumos de toda a história do ocidente, quando na 

verdade a vontade antropotécnica, enquanto “insistência histórica e contingente na fabricação 

do humano” (ROMANDINI, 2012:11), habita as bases da estrutura biopolítica
9
 presente em 

                                                           
9
Não pretendo abordar o tema da biopolítica diretamente, mas de antemão deixar claro que não vejo a 

modernidade e o modelo biopolítico separadamente, e que ambos invocam diretamente os movimentos 

intelectuais, sociais e culturais que modificariam as relações entre saber e poder a partir do século XVIII, bem 

como a utilização de tecnologias do poder voltadas para a domestificação e organização de um suposto substrato 

biológico humano. Ver Capítulo 2/ seção 2.3 
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toda a modernidade e pode ser entendida como ponto de convergência entre os ideais e 

fantasias das atuais formas político-econômicas e os sonhos fascistas de uma sociedade 

melhorada.   

Sendo assim, ofereço nessa tese uma leitura do fascismo como uma forma de ver e 

sentir que é amante dessa visão poderosa do mundo, capturada pela discursividade visual 

sobre a perfeição do corpo físico e social, fascinada pela antevisão de uma cultura sem 

antagonismos, cuja tendência é uma rigorosa forma de apatia psicopolítica e o cultivo sub-

reptício de um imaginário eugênico. Assim, diferentemente do que se tornou comum ressaltar 

em imagens sobre o fascismo - as quais simplificam esse fenômeno e automatizam o nosso 

conhecimento a seu respeito – a beleza torna-se uma categoria estética fundamental a sua 

dissolução nas imagens que consumimos todos os dias, embora, no espaço dessa crítica, a 

partir da sua contextualização como uma categoria geralmente pervertida de suas 

conceituações originais e instrumentalizada segundo os imperativos políticos estéticos da 

própria modernidade.  

 

1.2 – Contextualização do problema.  

 

Repito: compreender não significa negar o ultrajante, subtrair o inaudito do 

que tem precedentes ou explicar fenômenos por meio de analogias e 

generalidades tais que se deixa de sentir o impacto da realidade e o choque 

da experiência. Significa antes examinar e suportar conscientemente o fardo 

que os acontecimentos colocaram sobre nós – sem negar sua existência nem 

vergar humildemente ao seu peso, como se tudo o que de fato aconteceu não 

pudesse ter acontecido de outra forma. Compreender significa, em suma, 

encarar a realidade, espontânea e atentamente, e resistir a ela – qualquer que 

seja, venha a ser ou possa ter sido.  

 

Hannah Arendt, As origens do totalitarismo, 1949/2004: 21 

 

Couro negro, suásticas, multidões ultraorganizadas, insígnias de caveiras, skinheads, 

alemães violentos e judeus cadavéricos compõem um repertório de imagens para os quais uma 

pronta capacidade de pré-julgamento associa a uma ‘aberração política’ datada. Tornados 

clichês visuais, esses símbolos e signos não raras vezes dão a falsa impressão de que se sabe 

exatamente o que é o fascismo e quais as suas consequências mais nefastas, ao mesmo tempo 

em que corroboram para uma certa mistificação simplista dos fatos.  
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Esta postura falsamente “esclarecida” apoia-se em um modelo de consciência
10

 que, 

conforme veremos a partir de uma crítica ao racionalismo cínico da modernidade, esforça-se 

em situar convenientemente a ‘imagem do mal’ e especialmente em preservar o ‘eu’ como 

uma instância psicopolítica privilegiada da vida moderna. Hannah Arendt (1949/2004) afirma 

que a questão judaica, especificamente, constitui um aspecto da histórica contemporânea tão 

cheio de discrepâncias, que “as tentativas de explanar o anti-semitismo parecem forjadas com 

o fito de salvar o equilíbrio mental dos que mantém (...) a esperança de conservar o juízo (23).  

 

 

Figura 2 - Caricatura de George W. Bush num caso típico de Reductio ad Hitlerum. De acordo com o 

cientista político Leo Strauss (1951/1965), autor do termo em latim, a expressão se comporta como 

uma falácia informal cada vez mais comum, e que consiste em refutar um oponente, acusando-o de ter 

ideias que possivelmente seriam compatíveis as de Hitler.  

 

Políticas da memória e discursos contemporâneos moralizantes confinam esse 

imaginário, objetivando-o, dando-lhe um nome e, por conseguinte, oferecendo uma 

sinalização terapêutica para ‘onde não devemos olhar’: o ‘inimaginável’, o ‘impensável’, o 

‘irrepresentável’ como expressões que nos protegem da dimensão traumática do próprio 

pensamento e simplificam a nossa visão sobre a complexidade do fascismo, principalmente no 

que diz respeito à facticidade bárbara de momentos como a solução final nazista
11

.   

                                                           
10

A consciência a que nos referimos nesse caso toma a dimensão de uma aparência. Tanto no sentido de que se 

refere a uma fantasia que regula a ordem sociossimbólica e que tenta proteger a todo custo o eu auto-objetivado 

ou a (auto)experiência subjetiva daquilo que Zizek (2008: 227-233, 266) chama de “contingência radical”, 

quanto no sentido de Deleuze e Guattari (2004: 15, 96), para quem a consciência opera a crença, e toca uma 

percepção extrínseca de um movimento objetivo aparente.  
11

 Sobre a questão ver também Charles Maier (1988:165)  em sua análise sobre o historikerstreit - debate amplo 

que surgiu a partir dos anos 1980 sobre as possibilidades de representação do nazismo na mídia – e sobre a 

contradição inerente em querer posicionar a solução final nazista como irrepresentável: “o sofrimento das 
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No texto Image in Spite of All, George Didi-Huberman (2003/2008) levanta uma 

importante questão sob o ângulo da obliteração da memória pós-Holocausto, sendo que no seu 

caso, refletindo sobre a tentativa de destruição dos arquivos visuais de Auschiwitz e sobre a 

postura da Shoah em posicionar o próprio Holocausto como um evento impensável.  

Partindo da premissa de Primo Levi, segundo a qual, onde a violência é infligida ao 

homem é também infligida à linguagem, Didi-Huberman (25) questiona o papel do silêncio e 

da aceitação da impossibilidade de averiguação dos fatos sob o ângulo de um defeito grave 

das ciências humanas: o que sobrepõe uma forma de razão histórica à potencia criativa do 

pesquisador, especialmente em torno das imagens deixadas pelo Holocausto. Eis o seu resumo 

sobre como a barbárie assola inclusive a capacidade imaginativa: 

 

O discurso do inimaginável tem dois modos que são diferentes e 

rigorosamente simétricos. O primeiro procede de um esteticismo que 

frequentemente falha em reconhecer a história em suas singularidades 

concretas. O outro procede de um historicismo que frequentemente falha em 

reconhecer a imagem em suas especificidades formais (2008:26, tradução 

nossa)
12

.  

 

 

Pensamos que o auto-egano fruto dessas operações ‘estetizante’ e ‘desistoricizante’ 

afasta o fascismo do mesmo progresso que concorreu, num nível mais amplo, para o 

estabelecimento da modernidade ainda em andamento, encapsulando-o numa série de clichês 

visuais e noções históricas errôneas. Jean Baudrillard (1993) vai dizer que isso faz parte de 

uma “necroperspectiva” da história e da cultura, e que o produto desse imaginário que usurpa 

os fatos reais seria um natural distanciamento crítico. Ao entrarem para aquilo que chama de 

universo do simulacro (91) eventos como o nazismo, a bomba atômica de Hiroshima ou os 

campos de concentração se tornariam cada vez mais inteligíveis e menos moralmente 

afetáveis, visto que não fazem mais parte do nosso universo mental. 

Autores como Justin Lorentzen (1995/2003) e especialmente Kriss Ravetto (2001) 

debatem mais estritamente acerca da problemática político-estética que cerceia a produção de 

imagens que retratam nazistas, judeus e o Holocausto ou simplesmente se reutilizam de uma 

simbologia que remete a estes temas. Um excesso espetacular que poderia contribuir ainda 

                                                                                                                                                                          
vítimas é retratado como inefável, incomunicável e ainda, sempre a ser proclamado. Ele é intensamente privado, 

mas não para ser diluído, e sim, simultaneamente público, para que a sociedade possa confirmar seus crimes”.  
12

 No original: “The discourse of the unimaginable has two different and rigorously symmetrical modes. The one 

proceeds from an aestheticism that often fails to recognize history in its concrete singularities.  The other 

proceeds from a historicism that often fails to recognize the image in its formal specificities”. (DIDI-

HUBERMAN, 2008:26)  
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mais para a obliteração da memória no lugar de nos ajudar a nos situar corajosamente frente 

aos fatos históricos (e consequentemente frente a nós mesmos).  

Em seu artigo intitulado Reich Dream: Ritual Horror and armoured bodies Lorentzen 

(2003) aponta que um “arquivo de imagens demoníacas” (161) sempre vem à tona quando se 

escreve sobre o fascismo. Nesse sentido, a configuração de uma “estética do mal” (162) 

visualmente associada ao uso indiscriminado de suásticas e uniformes de couro no estilo do 

Reich, por exemplo, torna ainda mais complexa a relação do público com o fascismo. Esse 

repertório sígnico, aportado no binômio atração/repulsão visual, manteria a imaginação 

popular engatada numa visão determinada do horror ao mesmo tempo em que alimentaria o 

seu apetite pelo pesadelo do Holocausto ao ritmo de seus próprios ciclos de predileção, em 

termos de entretenimento ou curiosidade histórica, conforme lemos no trecho abaixo:  

 

Esse fascínio arraigado na cultura em relação ao fascismo em geral e ao 

Nazismo em particular tem permeado a cultura popular sob uma variedade 

de formas, com o uso agressivo e descarado da suástica pelos corpos 

musculares e tatuados dos skinheads e pela incorporação sutil e mais 

ambivalente do estilo do Reich que tem sido sempre parte da cultura visual 

mainstream. Dos bully boys dos filmes B dos anos 1950 ao personagem Thin 

White Duck de David Bowie nos anos 1970, além dos ciborgues assassinos 

do cinema de ficção científica contemporâneo tais representações visuais 

abundam. A cultura popular parece prover esferas inteiras de transgressão ao 

passo que a iconografia fascista pode ser capturada e repaginada de acordo 

com gostos prevalecentes e modas que não passam de um eco do contexto 

nazista remanescente. (LORENTZEN, 2003:161-162, tradução nossa)
13

. 

 

Mais aprofundadas são as indagações de Kriss Ravetto (2001) sobre esse conjunto de 

imagens que reconstroem o fascismo como uma forma política referencial do mal. Em seu 

livro The unmaking of the fascist aesthetics ela analisa a história das representações fascistas 

do pós-guerra no cinema para tentar refletir não somente sobre os problemas político-estéticos 

do imaginário fascista ocidental, como para pensar a política da história em si. Segundo a 

autora, o elã dessas narrativas sobre o fascismo toca questões referentes à configuração de 

uma memória política preocupada em restabelecer uma identidade ocidental e reconstruir um 

ethos moral no ocidente após 1945. 

                                                           
13

No original: “This deep-rooted cultural fascination with fascism in general and Nazism in particular has 

pervaded popular culture in a variety of ways, with the aggressive and shameless use of the swastika by the 

tatooed armoured bodies of the skinhead cult and the more ambivalent subtle incorporation of the Reich style 

that has always been part of mainstream image culture. From the leather-clad bully boys of 1950s ‘B’ movies to 

David Bowie’s Thin White Duck in the 1970s, and on the ciborg killing machines of the contemporary science 

fiction cinema such visual representation abounds. Popular culture appears to provide realms of transgression 

whereby fascist iconography can be hijacked and repackaged according to prevailing tastes and fashion with 

only an echo of the Nazi context remaining”. (LORENTZEN, 2003:161-162). 
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Nesse sentido, muitas dessas representações, sejam elas históricas, teóricas ou 

fílmicas, aplicam imagens estéticas pré-fascistas do mal e do grotesco como a loucura, a 

perversão sexual e a decadência moral ao nazi-fascismo de acordo com um esquema que o 

repele esteticamente do resto da história ocidental, o que contribui para aquilo que Jacques 

Rancière (apud RAVETTO, 37: 2001) chama de “neutralização da aparência do passado”. 

Logo no início do livro, e antes de engatar na análise de uma variedade de filmes que 

reforçam essa visão (Deuses Malditos,1969; O conformista, 1970; Roma Cidade aberta, 

1945) ou a problematizam (Salò ou os 120 de Sodoma, 1975; O porteiro da noite, 1974; 

Pasqualino sete belezas, 1975) Ravetto ilustra a variedade de seu argumento, a partir da 

seguinte passagem: 

 

Representações dos nazistas como burocratas alcoólatras (ex. ‘A lista de 

Schindler’ de Steven Spielberg) de torturadores homossexuais (‘A psicologia 

de massa do fascismo’ de Wilhelm Reich), cientistas impiedosos e 

calculistas que usam pessoas como ratos de laboratório para suas 

experiências (‘Eichmann em Jerusalém’ de Hannah Arendt e ‘O ovo da 

Serpente’ de Ingmar Bergman) ou como uma mancha na face da humanidade 

(‘Reflections of Nazism’ de Saul Friedlanders) transforma a autenticidade do 

evento em representações teatralizadas (dramáticas) de posturas morais e 

imorais. Como consequência, o nazista e o fascista têm agora adquirido 

atributos gerais do mal que desliza para diferentes discursos os quais aludem 

para questões de gênero, sexualidade, religião, higiene e decadência. 

(RAVETTO, 2001:4, tradução nossa)
14

 

 

A construção imagética dessa perspectiva folclórica, quase hipnótica, sobre o 

fenômeno do fascismo pela cultura visual aponta para um vício psicopolítico no exercício do 

reconhecimento e da recognição. Vício que reflete um conjunto de ansiedades e corrobora 

para a ascensão de uma linguagem do trauma nas narrativas sobre a história, e que obscurece, 

em última instância, a relação do sujeito não só com o passado, mas com o próprio ato de 

situar-se historicamente.  

Entre filmes, séries televisivas, documentários e reportagens são ofertadas versões do 

fascismo que exalam um historicismo progressista e acabam por apagar a incômoda beleza 

que move o próprio sonho fascista. Compreendê-lo enquanto uma fantasia ou um desejo da 
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 No original: “Representation of nazis as alcoholic bureaucrats (e.g., Steven’s Spielberg’s Schindlers List), 

homosexual torturers (e.g. Wilhelm Reich’s The Mass Psychology of Fascism and Roberto Rosselini’s Open 

City), unmerciful, calculating scientists who use people as test rats for their human experiments (e.g. Hannah 

Arendt’s Eichmann in Jerusalem and Ingmar Bergman’s The Serpet’s Egg), or a “stain” on the face of humanity 

(Saul Friedländer’s Reflections of Nazism) transform the authenticity of the event into theatricality (dramatics) of 

moral and immoral postures. As a consequence, the nazi and the fascist have now acquiered generalized 

attributes of evil that slip over into different discourses – alluding to questions of gender and sexuality, religion, 

hygiene and decadence”. (RAVETTO, 2001:4) 
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modernidade, mais do que uma tarefa de suportar o fardo que o século XX nos deixou, 

demanda um esforço para encararmos a feiura do fascista que habita cada um de nós, e que 

pode se enganar, paradoxalmente, sob o pretexto da aparência mais apolínea. “O fascismo 

parece que vem de fora”, diz Guattari (2009: 171), “mas é no coração do desejo de cada um 

onde ele encontra a sua força”.  

 

 

Figura 3 – Cena de Os deuses malditos (La caduta degli dei, Luchino Visconti, 1969). Para Ravetto 

(2001:30) a devassidão da milícia paramilitar nazista (Sturmabeilung) como é retratada no filme 

funciona como um signo da homossexualidade na Alemanha nazista. 

 

Algumas orientações metodológicas podem nos ajudar, no entanto, a nos dirimir dessa 

tentação fascista, a qual, como veremos, dissemina-se muito bem-sucedidamente como uma 

agradável forma de apatia e de preservação do eu. Por meio do poder da beleza, este fascismo 

é capaz de encantar a todos, mais discreta e silenciosamente até que formas molares e 

partidaristas as quais porventura estejam em marcha no campo das práticas políticas efetivas.  

 

1.3 - Considerações sobre o método e a metodologia.   

  

Ao tomar imagens tão dispares quanto cenas de um filme adolescente dos anos 1980 

ou uma peça publicitária da Calvin Klein para roupas íntimas de 2012, a preocupação em 

estabelecer um corpus de análise mais apurado acabou se tornando um problema de pesquisa 

desafiador à sua concisão teórico-metodológica.  

Pela razão de que as imagens microfascistas são incontáveis e irregularmente 

dispersadas por nossa cultura visual multimidiática, não consegui perceber se há uma estética 

ou linguagem didaticamente privilegiada à sua análise, seja na fotografia, publicidade ou no 
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cinema. Provavelmente o deslindamento dessa questão tocaria uma investigação mais rigorosa 

de cada campo de expressão especifico a partir de disciplinas que abordassem uma genealogia 

das mídias, estudos de economia política da comunicação e/ou indústrias culturais, dentre 

outras.  

 Para o momento, preferi partir de uma de uma perspectiva transversalista sobre as 

imagens, no sentido de que há elementos agenciadores para uma sensibilidade fascista que as 

atravessam indiferentemente ao mesmo tempo em que as unem em um corpus materialmente 

diversificado. Esta ‘união’ acontece por meio da articulação entre três fatores até agora 

observados: 

  

I) A categorização de todos os exemplos do corpus como objetos sublimes da 

ideologia, no sentido que Slavoj Zizek (1989/1992/2009) atribui ao termo, e 

que fornece uma brecha metodológica geral para a sua análise e crítica, 

como explicaremos no próximo tópico. 

 

II) As condições que estão por trás de uma experiência estética fascista, como a 

enunciação cínica e à compensação narcísica presentes em todas essas 

imagens, e que remetem aos móbiles psicopolíticos historicamente 

associados à comunicação fascista ‘clássica’, conforme explicitaremos a 

partir das atualizações de Peter Sloterdijk (2002/2010) sobre as teorias de 

comunicação de massa do fascismo;  

 

III) Os detalhes formais, conteudísticos e narrativos presentes nessas imagens, e 

que as fazem comungar, entre si, de forma sintomática ou fetichista, de 

objetos típicos do desejo fascista: a branquitude, a pureza, a 

heteronormatividade, o nacionalismo, o culto à beleza saudável, como 

formas discursivas imperativas. 

   

 Dessa forma, ao invés de me alongar em possíveis discussões sobre as especificidades 

das propriedades materiais de um determinado aparato midiático, ou sobre o porquê da 

escolha de um objeto de análise em detrimento de outro, prefiro me deter à composição em si 

que a imagem a ser analisada apresenta; às relações entre seus elementos; entre aquilo que é 

visível e o que só possui uma significação ou entre as expectativas e satisfações que agencia, 

nos conflitos entre as substâncias de expressão e o conteúdo, entre o que parece um lapso 

inconsciente e o que não passa de uma negociação formal cínica, e especialmente, na sua 

relação funcional com formas específicas (e politicamente problemáticas) de desejar.  

 Junto a cada uma das imagens que trarei para análise, tento realizar finalmente um 

percurso que não desconsidere o estatuto semiótico de seus signos e símbolos, mas que 

também não se prenda a eles, e que incorpore tanto o seu contexto histórico quanto uma 

análise de seus modos de satisfação. Análise a que geralmente se segue uma discussão mais 
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literária ou ensaística, a qual me parece inevitável diante do “excesso de transferência”
15

 que 

não apenas o pensamento psicanalítico, mas também o antiedípico têm impregnado em seus 

termos e conceitos. Nesse sentido, pensamos que a descrição dos percursos gerativos de 

sentido, em cada imagem, acabam se convertendo, em alguma medida, numa descrição dos 

percursos gerativos de ‘prazer visual’, num sentido próximo ao que Laura Mulvey 

(1975/1983) atribui ao termo, embora a análise da relação especular, identitária ou narcísica 

não vá se restringir mormente a imagens narrativas fílmicas.  

Acredito que a categoria de prazer visual possa ser articulada a toda imagem capaz de 

agenciar uma fruição centrada na satisfação do eu, o qual, em termos de imagem fascista, 

toma a dimensão de um constructo idealizado segundo princípios que me parecem 

politicamente problemáticos: o arianismo, o higienismo, o anti-intelectualismo, etc. Dessa 

forma, não atentaremos somente para as “contaminações falocêntricas” (XAVIER, 1983: 367) 

que regem o prazer visual, como Mulvey abordou o complexo de castração e a diferença 

sexual na perspectiva hitchcockiana sobre a mulher. Vamos pensar, além disso, nas 

contaminações fascistas desse tipo de prazer, especialmente em imagens que extraem a sua 

potência baseando-se num esquema especular que não somente submete o eu aos imperativos 

despóticos de nossa cultura, mas que o faz aprender a amá-los.  

Dados os esclarecimentos sobre a nossa postura de instrumentalização e ao mesmo 

tempo problematização do aparato metodológico da psicanálise, vale salientar também qual 

conceito de imagem nos interessa. Quando não aprofundo uma noção de imagem específica, 

concebida ou analisável segundo orientações restritas a uma escola de pensamento ou teoria, 

me atenho à única possibilidade que é considerá-la em termos gerais. Gosto da conclusão 

heterogênica proposta por Jacques Aumont, e que se baseia na ideia fundamental de que:  

 

a imagem é sempre modelada por estruturas profundas, ligadas ao exercício 

de uma linguagem, assim como à vinculação a uma organização simbólica (a 

uma cultura, a uma sociedade); mas a imagem é também um meio de 

comunicação e de representação do mundo, que tem seu lugar em todas as 

sociedades humanas (1990/1993:131) 

 

De forma complementar, penso que apontar para o problema fascista, provar que ele 

existe e que nos captura em doses homeopáticas, é um objetivo que tem se revelado mais 

importante do que pensar a imagem em si ou tomá-la como objeto de discussão filosófica. 

Preocupo-me, antes, com os nossos modos de capturá-la, com as torções inconscientes que 
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 Ver BEIVIDA, Waldir (2006). Pulsão, Afeto e Paixão: Psicanálise e semiótica.  
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realizamos a fim de completá-la, e especificamente, com as agências que a habitam, que se 

tornam um meio para satisfazer um desejo específico e que fundamentam também uma 

sensibilidade específica. Por outro lado, ao ratificar que experienciamos agências fascistas nos 

conteúdos visuais midiáticos mais comuns, acredito que abrimos um expoente metodológico 

para superar o fascismo invisibilizado quando este se comporta como um objeto que escapa 

não somente à consciência, mas a própria crítica
16

.  

Como abordado brevemente na primeira seção, categorias como a do sintoma nos 

parecem dotadas de uma capacidade operacional explicativa para a realização da análise 

crítica de imagens aparentemente “blindadas” contra o fascismo. E embora psicanaliticamente 

orientadas, elas são capazes de desestabilizar a apatia psicopolítica cínica com a qual tais 

imagens ganham um respaldo politicamente correto nos dias de hoje.  

Nesse sentido, Slavoj Zizek (2008) surge não só como um nome caro à fundamentação 

teórica da pesquisa, mas também às suas fundações metodológicas, como se pode observar no 

seu comentário introdutório à Visão em Paralaxe sobre a legitimidade da expansão de noções 

psicanalíticas anteriormente restritas a indivíduos ao campo social: “o problema é: como a 

ordem sociossimbólica externa-impessoal de práticas institucionalizadas e crenças deveria se 

estruturar quando o sujeito tem de manter sua “sanidade”, seu funcionamento ‘normal’”? 

(ZIZEK, 2008:17). 

 

1.3.1- Zizek e a natureza traumática do conhecimento.  

 

Toda cultura é de alguma maneira uma formação reativa, uma tentativa de 

limitar, canalizar, cultivar o desequilíbrio, esse núcleo traumático, esse 

antagonismo radical através do qual o homem corta sua ligação umbilical 

com a natureza, com a homeostase animal. Não é apenas que o objetivo 

tenha deixado de ser a abolição desse antagonismo pulsional, mas a própria 

aspiração em aboli-lo é precisamente a fonte de toda tentação totalitária: os 

maiores genocídios e holocaustos tem sido sempre perpetrados em nome 

desse ser humano harmônico, de um Novo Homem sem tensões antagônicas 

(tradução nossa)
17

.   

Slavoj Zizek, The Sublime Object of Ideology, 1989/2009: XXVII 
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 Ver Capítulo 3/ Seção 3.3  
17

“All culture is in a way a reaction-formation, an attempt to limit, canalize – to cultivate this imbalance, this 

traumatic kernel, this radical antagonism through which man cuts his umbilical cord with nature, with animal 

homeostasis. It is not only that the aim is no longer abolish this drive antagonism, but the aspiration to abolish it 

is precisely the source of totalitarian temptation: the greatest mass murders and holocausts have always been 

perpetrated in the name of man harmonious being, of New Man without antagonistic tension”. (ZIZEK, 2009: 

XVII) 
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A natureza traumática do conhecimento como um traço determinante do universo 

sociossimbólico compõe um dos pilares principais da noção de Zizek sobre a ideologia na 

chamada ‘era pós-ideológica’. Evitar deparar-se com esse excesso incontrolável da verdade 

sobre o seu desejo é um dos traços que marcam a relação atual do sujeito com a realidade que 

o cerceia. Sendo assim, a teoria e o método psicanalítico lhe servem para desvelar os 

mecanismos de falseamento da experiência do conhecimento, com especial atenção para os 

processos ideológicos que passam a ser entendidos como fantasias.   

Uma de suas propostas metodológicas é fazer enxergar o que se apresenta aos olhos de 

forma transparente, e que, por meio de uma determinada operação ideológica (como a falsa 

consciência esclarecida
18

) prefere-se evitar. O próprio exercício de perversão da postura do 

olhar é um elemento que ilustra o seu método crítico.  A visão ‘contorcida’ (2008) dos objetos 

culturais com fins de evidenciar sua negatividade num nível radical é o tema principal do seu 

livro A visão em Paralaxe.  

 

O efeito desagradável e esquisito desses curtos-circuitos mostra que eles têm 

um papel sintomático em nossos universos simbólicos: eles trazem de volta 

as proibições tácitas e implícitas em que se baseiam esses universos. Pratica-

se a universalidade concreta quando se confronta a universalidade com o seu 

exemplo ‘insuportável’. (2008:27) 

 

A inconveniência política que habita a verdade do desejo indica um problema que, 

longe de se restringir ao âmbito individual, articula-se ao campo social e fornece os móbiles 

para a continuidade de uma dada forma ideológica. A sua conexão entre cinismo e perversão é 

o ponto de encontro crucial para a idéia de que, antes de estar presente na imagem em si, o 

fascismo é um modo de experiênciá-la e de completá-la por meio de uma torção desejante 

capaz ao mesmo tempo de denegá-lo enquanto trauma psicopolítico e mantê-lo como modelo 

biopolítico exemplar ao projeto estético da modernidade.  

A efetividade analítica deste autor para uma crítica ao fascismo na imagem 

contemporânea pode ser entendida a partir de sua suposição de que o cinismo, como uma 

forma de racionalidade dominante atualmente, opera ao modo da perversão na teoria 

psicanalítica, por meio de um mecanismo de denegação (Verleugnung), cujo objetivo maior é 

legitimar a distância entre princípio e prática. Nesse caso, não há uma ilusão, sob a forma de 

uma fantasia, que engane o sujeito, como faz supor a fórmula marxista eles não sabem o que 

                                                           
18

Fórmula lançada por Peter Sloterdijk (1983/2010) que explica os modos da racionalidade cínica na 

modernidade, conforme descreveremos no Capítulo 3/Seção 3.2 
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fazem. Pelo contrário, o que Zizek busca salientar é o próprio esforço ofertado por esse sujeito 

para que a fantasia ideológica continue o protegendo da realidade. Esta é que seria sempre-já 

alienada: “O que os indivíduos não sabem, o que eles desconhecem é a ilusão fetichista que 

norteia sua própria atividade efetiva: eles se pautam na ilusão fetichista”.(62).  

A fim de manter o funcionamento “normal” do sujeito, a cultura contemporânea se 

comportaria como uma formação reativa (2009: XXVII) ao antagonismo radical e traumático 

de seus próprios desejos, sendo a tentativa de contenção e abolição desse mal estar (o esforço 

em nome da normalidade ou da harmonia) o que daria acesso a posturas totalitárias. O 

espetáculo fascista mobilizado por um pathos pelo melhoramento do humano não diz respeito 

assim a uma irresistibilidade perversa instintiva, mas sim à denegação desta tentativa de 

enquadrar a dimensão humana excessiva
19

 dentro de uma imagem ideal; de um ser harmônico; 

de formas e padrões radicalmente seletores. Nesse sentido, o processo de identificação e 

geração de sentido junto à imagem microfascista não ocorre em razão da ‘perfeição’ que a 

habita, mas especialmente em relação aos traços sintomáticos ali presentes e que são 

instrumentalizados em nome de uma fruição narcísica
20

 ou fetichista psíquica e politicamente 

confortável. 

Pensemos no comentário oportuno de Zizek sobre o filme A Noviça Rebelde (The 

Sound of Music, 1965), no qual ele expõe, didaticamente, como as relações semi-simbólicas 

da imagem (relações entre plano de expressão e de conteúdo) instrumentalizam, da forma 

mais inofensiva e apolítica possível, desejos e sonhos fascistas secretos: 

 

Oficialmente, como nós sabemos, é uma história sobre austríacos 

democráticos e antifascistas lutando contra a ocupação nazista em 1938, 

mas, se você olhar para o filme de forma bastante aproximada, para a sua 

textura, você vai descobrir uma realidade bem diferente, um tipo de 

realidade virtual da realidade narrativa retratada... Se você prestar atenção 

em como os austríacos são retratados, você vai perceber que eles são o 

retrato de belos e provincianos fascistas, com suas roupas folclóricas etc. 

eles se apresentam como anti-intelectuais enraizados num vida restrita. E por 

outro lado, como os ocupadores nazistas, que em geral não são soldados, 

mas negociadores, burocratas, muito bem vestidos, com bigodes curtos, 

fumando charutos caros – em resumo – são quase a caricatura do judeu 

cosmopolita e decadente. Então essa é a minha questão: no nível da realidade 

narrativa, nós temos uma mensagem: democracia resistindo ao nazismo. Mas 

no nível disso que podemos chamar da textura visual, todos esses micro-

sentidos, ou o que podemos chamar de uma escrita, nos permite acessar uma 
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Tudo aquilo que escapa à colonização simbólica. Ver ZIZEK (2008) A Visão em Paralaxe.  
20

 Abordaremos as relações entre o fascismo e o narcisismo como um fenômeno cultural no Capítulo 2 
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mensagem que é praticamente oposta: fascistas honestos resistindo ao 

controle de judeus cosmopolitas. Acidentalmente, talvez, essa é uma das 

razões desse filme ser tão popular: porque oficialmente concorda com a 

ideologia democrática e ao mesmo tempo se endereça aos nossos sonhos 

fascistas secretos
21

. (ZIZEK, 2012) 

 

 

 

Figura 4 - Still de A noviça rebelde (The Sound of Music, Robert Wise, 1965). 

 

Zizek aponta que é a complementaridade entre textura da imagem e narrativa - e não 

as representações no nível do conteúdo as quais obedecem às determinações de uma ideologia 

democrática - que agencia experiências fascistas independentemente da literalidade 

antifascista do enunciado. A radicalidade desse exemplo é então didática à compreensão desta 

sensibilidade ao mesmo tempo como um complemento obsceno das fantasias ideológicas 

democráticas e como sintoma de um mal estar histórico. 

A função terapêutica que habita a duplicidade performativa da imagem, a partir da 

expressão que absorve o conteúdo (a exemplo da idílica paisagem austríaca como fantasia 

universal) é uma característica muito comum à produção midiática visual contemporânea: o 

fascínio (fetiche) da imagem que afasta do sujeito a verdade de seu desejo. A imagem é 

oferecida de maneira a estabelecer uma distância confortável e amoral, uma indiferença, cujo 

fundo, aparentemente a-pático é ‘fascistóide’. O falseamento de uma postura ética confortável 

demandada pelo olho que vê e pelos outros sentidos é fruto, portanto, da torção desejante 

agenciada a fim de que a imagem se complete.  

Se o fascínio gerado pelo filme previne o conhecimento de sua verdade embaraçosa é 

porque este se comporta, segundo a teoria de Zizek, como um objeto sublime da ideologia (no 
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Ver: https://www.youtube.com/watch?v=wiTum8eQ51E 

https://www.youtube.com/watch?v=wiTum8eQ51E
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sentido que Lacan atribuiu ao termo ‘objeto sublime’
22

), o qual aponta para a ‘combinação 

mágica’ de duas dimensões paradoxais: o belo como mediador do sublime e especialmente 

como mediador da própria impossibilidade de representação que funda o sublime. Mediador, 

enfim, de seu imediatismo:  

 

A ‘Beleza’ é a Idéia de que o sentimento supra-sensível brilhou, de que 

apareceu no meio material e acessível aos sentidos em sua formação 

harmoniosa, ou seja, é um sentimento de harmonia direta entre a Idéia e a 

matéria sensível aos sentidos de sua expressão, ao passo que o sentimento do 

sublime está ligado a fenômenos caóticos, assustadores por serem informes. 

Mas, acima de tudo, a Beleza e o Sublime se opõem em referência ao eixo 

prazer-desprazer: a visão da beleza nos proporciona prazer ‘o objeto é 

apreendido como sublime com uma alegria que só é possível por intermédio 

de uma dor’ (Kant, 1979ª, p.98) O que significa, ao mesmo tempo que a 

relação entre Beleza e Sublime coincide com a relação  entre o imediatismo 

e a mediação – prova de que o sublime deve suceder-se a beleza como forma 

de mediação de seu imediatismo (...) o sublime é um objeto em que podemos 

ter a experiência dessa própria impossibilidade, dessa constante falha da 

representação na tentativa de atingir a Coisa, por meio dessa falha na própria 

representação, podemos pressentir a verdadeira dimensão da Coisa. (ZIZEK, 

1993: 127-128) 

 

Os objetos sublimes da ideologia atuam como fantasias que se infiltram nessa falha e 

cuja função é dupla: ao mesmo tempo ajudar a lidar com a realidade inapreensível do gozo, 

sua dimensão excessiva, e como um meio de levar em conta antecipadamente as falhas da 

própria ideologia (ZIZEK, 1992:124). A usurpação dessa duplicidade pelo regime de 

transparência cínico preenche exigências de legitimação e validade - para citarmos Vladimir 

Safatle
23

 (2008:94) - que transformam qualquer contradição possível entre forma e conteúdo 

em contradição resolvida. 

Enquanto o caráter fascista da imagem é invisibilizado pela ineficiência do conteúdo, e 

por uma tendência a se pensar que este ‘conteúdo’ supostamente se esconde sob a forma, esta 

acaba encontrando um modo particular de expressão capaz de disfarçar em si mesma a sua 

                                                           
22

O sublime em Lacan diz respeito à transformação de um objeto empírico em uma Coisa (das Ding) 

transcendental, inatingível. ZIZEK (1992: 127) escreve “Um objeto que é elevado à dignidade da Coisa 

(impossível-real)”. Em resumo, a sublimação evidencia, por mediação de uma forma suportável, a 

irrepresentabilidade da dimensão da ausência (falta) que habita o desejo, de outra forma intolerável. E a arte se 

caracteriza como uma possível forma de organização em torno desse vazio. Ver também RIVERA, Tania 

(2002:41): “A nostalgia desse objeto absoluto guiará toda a atividade desejante do sujeito, em torno de 

simulacros desse objeto – que é ele próprio irrepresentável. Na sublimação e mais particularmente na arte, isso 

que é feito de buraco, como diz Lacan, que em última instância é puro vazio, pura perda, se deixaria de alguma 

maneira afigurar”. 
23

 Tema e autor sobre os quais nos deteremos no Capítulo Dois/Seção 3.  
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verdade ‘secreta’ e ‘incômoda’, um modo de enunciação cuja potência reside na distinção 

entre a literalidade e o sentido. Partindo dessa operação inconsciente, o pathos estético 

fascista de A noviça rebelde não oferta risco político algum. No momento em que nada de 

substancial é afirmado, e em que a ‘normalidade loira e alpina’ se atém aos sentidos, é quando 

esse fascismo pode se instalar pelo viés da cotidianidade da imagem. É quando sua violenta 

transformação soa não mais que como uma ‘natureza’ a ser perseguida pelo desejo. Um ideal 

de natureza que não é nada além de conveniente. 

 

1.3.2 – O detalhe anódino levado a sério.  

 

Seguindo esse esquema particularmente intrincado de percepção da molecularização 

do fascismo na imagem, considerada agora sob a ótica de sua dimensão ideológica sublime e 

desvencilhada de signos e símbolos datados, vamos nos voltar para outro aspecto 

metodológico que se revelou determinante ao curso da pesquisa.  

O empenho em se enxergar o fascismo onde só parece haver o contrário, longe de se 

caracterizar como uma “forçação” epistemológica ou um mero ato de perversão do olhar, 

deve ser entendido como um exercício de seriedade, ou mais especificamente, de levar a sério 

tudo aquilo que aparenta ser banal, risível ou povoado de clichês, sobretudo quando esses 

clichês se apresentam extremamente harmônicos e agradáveis.  

O detalhe anódino na imagem que a permite comunicar-se com toda uma dimensão 

pática camuflada ou o deslize na narrativa que compromete a sua racionalidade dramática em 

nome da manutenção de um sistema representativo dado são aspectos que deveremos 

considerar se quisermos acessar o traço fascista latente que torna algumas imagens tão 

fascinantes. Em seu livro O inconsciente estético (2001/2009) Jacques Rancière observa a 

importância do detalhe para o entendimento de uma dimensão específica da obra de arte, com 

base nas contribuições dos estudos estéticos realizados por Sigmund Freud.  

 

A grande regra freudiana de que não existem “detalhes” desprezíveis, de 

que, ao contrário são esses detalhes que nos colocam no caminho da verdade 

se inscreve na continuidade direta da revolução estética. Não existe temas 

nobres e temas vulgares, muito menos episódios narrativos importantes e 

episódios descritivos acessórios. Não existe episódio, descrição ou frase, que 

não carregue em si a potência da obra. Porque não há coisa alguma que não 

carregue em si a potência da linguagem. Tudo está em pé de igualdade, tudo 

é igualmente importante, igualmente significativo. (RANCIÈRE, 2009: 36-

37) 
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Essa empreitada se caracteriza muitas vezes pela busca de uma falha, por um certo 

“escavacar” o  subterrâneo dionisíaco, no percurso por vezes constrangedor que segue “da  

bela aparência estética e racional para o fundo obscuro e pático”, como sugere o autor 

(2009:31).  No entanto, esse detalhe banal, para que comunique alguma coisa, deve estar 

inserido num tipo de fantasmagoria (38) que lhe seja anterior, que lhe acrescente uma 

potência significante reveladora, que reafirme, portanto, uma intenção escondida, solapada, 

mas determinante à compreensão da obra em relação ao seu entorno ou ao momento histórico 

que a produz e ao que a reinventa.  

Dito isto, devemos deixar avisado - conforme observaremos em uma diversidade de 

análises imagéticas ao longo do texto - que aquilo que se apresenta aos olhos, que é 

aparentemente intacto à problematização ético-estética e que parece não dizer nada será 

sempre passível de esforço teórico e compromisso epistemológico, mesmo quando 

experimentado a partir do confortável amortecedor afetivo que é o cinismo.  

Nessa empreitada, buscaremos adotar uma postura como aquela que Didi-Huberman 

sugere em Image in Spite of all e que considera desde o mais desimportante traço da imagem 

à sua localização como um todo na história, na cultura e na humanidade:  

 

Devemos especificar o nosso ponto de vista sobre a imagem e não omitir 

absolutamente nada de toda a substância imagética, indo tão longe a ponto 

de questionarmos até mesmo a função formal daquela parte em que “não há 

nada para ver”, como costumamos dizer erroneamente ao encararmos aquilo 

que parece aparentemente vazio de valor informativo – uma área escura na 

borda da imagem, por exemplo. Simetricamente, nós devemos ampliar o 

nosso ponto de vista para restaurar às imagens o elemento antropológico que 

as faz funcionar tão bem.  (2008:41, tradução nossa)
24

 

 

1.4 – Justificativa. 

 

 Adoto esta postura e sigo esses objetivos como pesquisador porque desconfio que a 

indiferença, a apatia e o conforto, naquilo que se ajusta à consciência sem lhe provocar um 

confronto ou uma experiência de alteridade, podem dar acesso a vias apropriadas para a 

reprodução de um mal maior.  Essa intuição, que esteve comigo desde o início da pesquisa, 

baseia-se na experiência enriquecedora com os escritos de Hannah Arendt (2004; 2010).  

                                                           
24

 No original: “We must tighten our point of view of the images and omit nothing of all the “imaging” 

substance, even going so far as to question the formal function of a zone in which “there’s nothing to see”, as we 

wrongly say when facing something that seems empty of informative value – a dark area at the edge of a picture, 

for example. Symmetrically, we must widen our point of view to restore to the images the anthropological 

element that makes then work”. (DIDI-HUBERMAN, 2008:41) 
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 Em 1961, após ter assistido ao julgamento de Adolf Eichmann em Jerusalém – político 

nazista que atuou por trás do aparato logístico do Holocausto - Arendt (1963) confrontou-se 

com o que passaria a chamar de ‘mal banal’. Embora não quisesse sustentar nenhuma doutrina 

ou tese acerca do tema, ela sabia que estava se deparando com uma espécie de mal muito 

diferente daquele que as tradições filosófica e teológica haviam abordado até então.  

 Durante todo o julgamento de Eichmann, Arendt não conseguia rastrear na figura 

comum daquele agente o fardo pesado que carregava. Ele aparentava ser um homem comum, 

“bastante banal”, e isso passou a preocupá-la posteriormente: 

 

Nele não se encontrava sinais de firmes convicções ideológicas ou de 

motivações especificamente más, e a única característica notória que se 

podia perceber tanto em seu comportamento anterior quanto durante o 

próprio julgamento e o sumário de culpa que o antecedeu era algo de 

inteiramente negativo: não era estupidez, mas irreflexão. (2010:18). 

 

Após esta experiência, Arendt resolveu se dedicar ao estudo da vida espiritual, o que a 

levou a desenvolver uma ideia original acerca da atividade do pensar. Para ela, a ausência do 

pensamento (199) apresentava riscos ao proteger o sujeito dos perigos de sua investigação, 

impulsionando-o a aderir talvez muito rapidamente, e sem nenhuma atenção, a prescrições de 

regras de conduta irrefletidas. A proteção do pensamento diante dos fatos e acontecimentos da 

realidade seria a função dos clichês e dos códigos de expressão convencionais e padronizados.  

Ideia que atraiu a minha atenção e me levou a pensar exatamente em alguns 

repertórios de nossa cultura visual produzidos para entreter e satisfazer ao preço de uma 

apatia supostamente apolítica. Sua questão mostrou-se, portanto, essencial: “Será o fazer o 

mal (pecado por ação e omissão) possível não apenas na ausência de “motivos torpes”, mas de 

quaisquer outros motivos, na ausência de qualquer estímulo particular ao interesse ou à 

volição?” (ARENDT, 2010:19)  

Parto da associação entre esta ausência de pensamento como forma de mal banal e a 

terapêutica perversa do narcisismo e do cinismo engendrada por imagens sub-repticiamente 

amantes (cúmplices) do poder: discretas, corretas e controladas, clichês visuais relativamente 

ingênuos e agradáveis. Imagens hiperfetichizadas que, ao infestarem o nosso cotidiano com 

uma repetição mecânica simplista, merecem atenção, um olhar desviante, e mesmo pervertido, 

como observamos a partir das contribuições teórico-metodológicas de Slavoj Zizek.  

 Uma razão complementar para a realização desse estudo é a idéia de que, enquanto 

entendemos como o fascismo funciona em suas formas menos óbvias talvez estejamos o 

combatendo em alguma medida. Um combate micropolítico, como sugere Felix Guattari em 
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Everybody wants to be a fascist (1977/2009) que envolve a “invenção ou criação de novas 

máquinas teóricas ou empíricas capazes de desestabilizar as velhas estratificações” (156). 

Penso que numa escala muito pequena, mas nem por isso inútil, esse trabalho nos defronta, de 

forma engajada, contra máquinas do poder bem conservadas numa diversidade de belas e 

sedutoras formas: o ideal burguês, familiar, branco, falocêntrico; o totalitarismo que jaz sob a 

representação e o reconhecimento, e mesmo o poder teórico-operacional que emana da 

própria noção de desejo como algo que só existe como significante da falta e a partir da 

experiência castradora com a realidade.  

Se hoje o obstáculo maior aos nossos sentidos é a transparência, parafraseando o 

timbre adorniano de Vladimir Safatle (2008:11), o que resta fazer após tomarmos consciência 

de que ela está lá? Suponho que devemos tratar a imaginação e o desejo como eficientes 

instrumentos de conhecimento, dotados de um saber que escapa ao inteligível e, de forma 

realista, lutar em adotar uma postura ética e teórica tão autêntica quanto possível.  

 

1.5 – Capítulos e partes. 

 

Além desta introdução a tese se divide em mais cinco capítulos, uma conclusão, 

referências bibliográficas e anexos. Em geral a primeira metade do texto volta-se mais para 

teoria enquanto a segunda para análise e discussão de objetos da cultura visual midiática. Os 

capítulos abordam temáticas variadas, mas que se intercomunicam e se apoiam 

sistematicamente em torno da ideia do fascismo como um desejo capaz de se atualizar na 

imagem. Os dois primeiros capítulos, pincelados por uma ou outra ilustração, justificam-se 

segundo a necessidade de aprofundarmos alguns conceitos específicos e situá-los em relação 

ao problema de ordem teórico-metodológica: ‘como nossas imagens podem ser fascistas?’ O 

terceiro capítulo representa uma passagem não somente da teoria para a análise e crítica como 

permite enxergar mais precisamente e a partir de um exemplo fechado como o fascismo é 

possível em tempos de assunção do politicamente correto. Os capítulos quatro e cinco são 

temáticos e basicamente analíticos. Eles apostam em objetos de análise que, embora não 

mantenha uma relação direta entre si, oferecem um potencial didático privilegiado ao mesmo 

tempo em que estão excessivamente presentes na cultura visual do dia a dia.  

No capítulo dois vamos entender o que é o desejo fascista e como ele está diretamente 

articulado ao projeto estético da modernidade. Empreitada que pede alguma familiarização 

sobre o tópico do desejo em geral, formulada com base na intertextualidade de dois discursos 

teóricos reconhecidamente opositores: o anti-edipianismo deleuziano e a psicanálise 
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lacaniana. Se há uma bipolaridade que marca o debate recente sobre o desejo - 

positividade/negatividade – caracterizada por uma crítica anti-edípica à noção pós-hegeliana 

do desejo como falta, parece mais útil repensá-lo, agora, a partir da apresentação dos atritos 

entre estes dois campos teóricos: pós-estruturalismo e psicanálise. Só então estaremos prontos 

para pensar o fascismo no âmbito da estética e de suas estratégias expressivas 

contemporâneas, no sentido de aceitar que o desejo pode ser um componente 

determinante/enganador da percepção, e portanto, atuante como demarcador de formas de ver 

e sentir o mundo.  

No capítulo três, partindo de imagens do entretenimento que apresentam sociedades 

harmônicas e idealizadas realizaremos uma recuperação teórica sobre o conceito de cinismo 

para compreendermos como a consciência contemporânea é capaz de negociar com o pathos 

narcísico e excludente do desejo fascista sem que isso gere qualquer tipo de ansiedade 

psicopolítica. Neste primeiro momento, basicamente teórico, serão expostos dois pontos 

específicos na teoria de Peter Sloterdijk que se correlacionam: I) a ideia do fascismo como 

produto da racionalidade cínica e da assunção das massas na modernidade e II) a ideia de uma 

continuidade funcional entre entretenimento midiático e cultura midiática nazifascista Em 

seguida, tentaremos formatar os móbiles para uma crítica à linguagem ou expressão cínica a 

partir das recentes contribuições de Vladimir Safalte ao tema. Por último, a partir dessa 

confluência entre fascismo e cinismo vamos exemplificar como é possível às imagens 

politicamente corretas comuns à paisagem visual do entretenimento midiático contemporâneo 

agenciarem uma sensibilidade fascista.  

No capítulo quatro abordaremos o saber inconsciente que atua por trás das 

negociações estéticas fascistas a partir da discussão em torno de um conjunto de imagens que 

o somatiza exemplarmente. Refiro-me ao livro de fotografias Os últimos Nuba (The last of 

Nuba, 1972) da realizadora alemã Leni Riefenstahl, com especial atenção para o aspecto do 

totalitarismo cínico que subjaz ao processo de correção política na sua imagem. À época do 

lançamento de Os últimos Nuba, a ensaísta norte-americana Susan Sontag (1974) abriu os 

olhos para uma questão quase imperceptível ao debate da cultura visual ocidental, e que, a 

depender do incômodo causado pelo livro - ou seja, “estranhamente” pouco - continuaria 

confortavelmente despercebida. Ela havia se deparado com um problema ético-estético 

agudamente silencioso: por que será que não incomodava a ninguém, além dela ou de algum 

outro, o fato de a maior propagandista visual de Adolff Hitler atravessar um processo de 

redenção que a alçou ao cargo de uma das maiores artistas da imagem do século XX?  
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No capítulo cinco, observaremos como a retratação dos teenagers no ambiente do 

High School em filmes e séries americanas funcionam como um lócus de celebração de um 

sentimento de comunidade purista, anti-intelectualista e principalmente seletivo. O teenager, 

enquanto personagem do entretenimento visual midiático, submete-se a um pathos pelo 

reconhecimento entre seus pares e sofre as consequências de seu contraponto: a exclusão do 

quadro da imagem como espaço de visibilidade privilegiado de sua cultura. Neste sentido, a 

partir de deslizes narrativos convenientes e de uma enunciação cínica, a aparência apolínea, o 

humor bestial, o colorido pop ou o drama raso desses filmes e seriados que acontecem no 

entorno dos High Schools ‘escondem’ um desejo comprometido ainda pelo projeto estético da 

modernidade, em que apenas os melhores e mais adaptáveis serão capazes de sobreviver ou 

mesmo ‘brilhar’ no quadro da imagem.  

Finalmente no capítulo seis nos voltaremos para uma investigação da imagem do 

corpo humano em uma diversidade de produtos visuais e como estes são capazes de satisfazer 

fantasias eugênicas, que se ajustam insuspeitamente à discursividade biopolítica 

contemporânea. Em imagens de gêneros textuais distintos como a publicidade de cosméticos e 

capas de publicações semanais voltadas para o bem estar é onde podemos observar como cada 

vez mais torna-se viável ao fascismo enquanto uma sensibilidade se descolar de sua antiga 

forma legítima e se dissolver em meio a estrutura flexível das trocas econômicas presentes no 

neoliberalismo. Sendo assim, seguimos a lógica de que nos imperativos de saúde e vigor 

atlético presentes na imagem midiática do corpo humano existe o negativo de um contra-

corpo que se evita: fraco, doente e desagradável, e que desvela precisamente que é naquilo 

que esta imagem omite ou evita, em seu percurso de angariação dos sentidos, onde reside o 

seu elã fascista 

Toda a variedade temática e ilustrativa destes capítulos servirá para compreendermos 

que, se há uma disposição fascista em todos nós, ela se situa ao lado da assunção do ‘eu’ 

como lócus de enunciação privilegiado desde a modernidade às sociedades de consumo 

atuais. Ela se dispõe como uma experiência de ‘apoderamento’ do outro, como algo com que 

lutamos intimamente, e por vezes tentamos igualar ou domesticar. Um estranho, estrangeiro, 

desagradável e disruptivo, que desafia seu anseio de integralidade e totalidade, que não se 

adéqua aos seus limites conscientes, e que ameaça constantemente a solidez fóbica e narcísica 

desse eu.  

 Perceberemos principalmente que essa tensão flutua em torno de uma violência sutil, 

que habita o culto à “perfeita normalidade”, e que se instala na apatia daquele que prefere 

fingir que não vê ou não assumir o quanto ama tudo aquilo que se coloca ao lado do poder.  
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No próximo capítulo veremos que esse fascismo que nos acessa, entre uma 

experiência e outra, traz a tona e de volta o idealismo estético da consciência moderna acerca 

do humano, que não se poupa de instrumentalizar a vida em nome de seu progresso, 

harmonização e melhoramento. No exercício cotidiano de sonharmos e fantasiarmos com a 

possibilidade de uma paisagem humana livre de toda disparidade, teremos entendido que a 

beleza e a felicidade andam lado a lado com a exclusão e a intolerância. 
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2 

“EVERYBODY WANTS TO BE 

A FASCIST”:  

o fascismo como um desejo 
 

 

A cultura moderna é um canteiro de jardim. Define-se como um projeto de 

vida ideal e um arranjo perfeito das condições humanas. Constrói sua própria 

identidade desafiando a natureza. Com efeito, define a si mesma e à 

natureza, assim como a distinção entre as duas, por sua desconfiança 

endêmica em relação à espontaneidade e seu anseio por uma ordem melhor, 

necessariamente artificial (...) O genocídio moderno, como a cultura 

moderna geral é um trabalho de jardineiro. Se o projeto de um jardim define 

o que é erva daninha, há ervas daninhas em todo jardim. E ervas daninhas 

devem ser exterminadas. Eliminá-las não é uma tarefa destrutiva, mas 

criativa.  

 

Zigmunt Bauman, Modernidade e Holocausto, 1989/1998:115-116 

 

 

2.1 – O risco fascista.  

 

Quando Michel Foucault (1977/2009: xiii) afirmou no prefácio americano ao Anti-

Édipo que o fascismo se caracteriza por “algo que está em todos nós, que assombra nossos 

espíritos e nossas condutas cotidianas, que nos faz amar o poder, desejar essa coisa mesma 

que nos domina e nos explora”, devemos atentar para um conjunto de ambivalências que 

colocam lado a lado, no seu dizer, amor e poder, excitação e autodestruição, prazer e 

sofrimento. Intelectuais como ele, Gilles Deleuze e Felix Guattari preocupavam-se 

sobremaneira com a proximidade constante do fascismo e do risco de se aderir a ele, como se 

tratasse de uma tentação que nos sonda vez por outra ou uma fascinante experiência com o 

poder.  

A preocupação destes homens aponta principalmente para o fato de que este ‘risco 

fascista’ do cotidiano está tão mais relacionado a uma disposição subjetiva específica que a 

uma ameaça arbitrária extrínseca ao sujeito. O fascismo acontece quando há um desejo de que 
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a vida seja governada, quando há um desejo de poder, embora um poder que se exerce sobre 

ela (FOUCAULT, 2009:77), que a autorize e simultaneamente a fascine em detrimento dela 

mesma. 

Ao falar sobre o fascismo como um fenômeno molar, ou seja, dependente ainda da 

noção de massa, Deleuze não deixa de ressaltar em sua conversa com Foucault (2009:76): “É 

preciso ouvir as exclamações de Reich: não as massas não foram enganadas, em determinado 

momento elas efetivamente desejaram o fascismo!”. Retórica militante e passional que 

desvela a sua capacidade de consternação, e que inspira Foucault (2009: xiii) a escrever que O 

anti-Édipo pode ser lido como um livro de ética, ou uma introdução à vida não fascista, pois 

nos ensina  como liberar nosso discurso e nossos atos, nossos corações e nossos prazeres do 

fascismo. 

Acreditamos que entender os prazeres do fascismo é uma questão que toca não apenas 

a sua compreensão enquanto um desejo, mas também enquanto uma estética, e especialmente, 

as imbricações entre um e outro. Da mesma forma que produz realidades, conforme leciona a 

filosofia anti-edípica, o desejo as deforma. Com a psicanálise aprendeu-se que podemos ouvir, 

olhar e sentir sob o domínio fantasmático do desejo. Ele afeta a percepção e está em constante 

diálogo com o sensório. 

 Nesse sentido o fascismo pode ser compreendido, também, como uma percepção 

sensorial mobilizada pelo desejo de poder, tolhida e limitada por ele, como um desejo que 

deseja a própria repressão (DELEUZE e GUATTARI, 2004:109). O campo da experiência 

estética torna-se, assim, um lócus especialmente prolífico para a sua análise enquanto forma 

de sentir e ver o mundo.  

 Ao longo desse capítulo veremos que o desejo fascista se comporta como uma chave 

específica para entendermos o desejo na própria modernidade, e como ele se articula, em um 

plano mais amplo, à ascendência da biopolítica com a racionalidade instrumental e a 

concomitante decadência do chamado encantamento de mundo. Essa localização ambivalente 

produziu condições históricas específicas para que populações inteiras desejassem o fascismo, 

e para que este se constituísse como uma forma política performativa baseada na promoção de 

um conjunto de simbolismos, dramas visuais e discursividades emocionais, capazes de 

angariar uma sensibilidade original.  

 Além de Wilhelm Reich (1933/1988) e Walter Benjamim (1936/2000) - autores 

contemporâneos ao nazismo - George Bataille surge como um nome especialmente 

enriquecedor para nos fazer entender o conjunto de elementos estéticos destoantes que 
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concorreram para o fortalecimento do apelo fascista sobre as massas, e que põe lado a lado o 

espetáculo e a celebração da vida com um sentimento persecutório de insegurança.  

 Em The Psychological Structure of fascism (1933/2003) Bataille realiza um 

comentário psicossociológico sobre as origens daquela forma política que fortalece a idéia de 

que há uma ambivalência inerente ao desejo de ser fascista. Para o autor (64) qualquer 

descrição psicológica da sociedade deve começar com o segmento que é mais aparente e mais 

acessível ao seu entendimento, a saber, a sua homogeneidade. Esta se baseava na noção de 

que as relações humanas são sustentadas pela redução de regras fixas em prol do 

estabelecimento da consciência de uma possível identidade geral, caracterizando a vida 

produtiva e útil dessa sociedade.  

Ao mesmo tempo, essa homogeneidade apresenta-se para Bataille (66) como uma 

forma precária, a mercê da violência e outras contingências internas, inúteis a este unidade, ou 

o que o autor chama de heterogeneidade. Esta se comporta como um conjunto de elementos, 

que, embora inassimilável pela sociedade, produz um impacto social determinante (o sagrado, 

o tabu e a psicose são exemplos daquilo que poderia abalar a sensível formação do 

homogêneo). “Dependendo da pessoa, elementos heterogêneos podem provocar reações 

afetivas de intensidades variadas”, afirma Bataille (2003:70), “há às vezes atração, às vezes 

repulsa, e, em certas circunstâncias, qualquer objeto de repulsa pode se transformar em objeto 

de atração e vice-versa”. 

 O autor (71) afirma que homens como Mussolini e Hitler encarnam o elemento 

heterogêneo, pois surgem com ações que abalam a homogeneidade: “o fato de que as leis são 

quebradas é o mais óbvio sinal da natureza heterogênica da atitude fascista” (71). Mas ao 

mesmo tempo em que convocam a força desse elemento desconhecido, o qual circula entre o 

sagrado e o delirante, estes elementos heterogêneos, no caso do fascismo, atuam como 

autoridades amáveis, por terem se utilizado de estratégias capazes de reorganizar a própria 

heterogeneidade como elemento expressivo e comunicacional de sua política. A geometria 

formal das paradas militares, capazes de simbolizar a honra e ao mesmo tempo a presença da 

violência, seria o exemplo fascista clássico desse tipo de unificação oportunista com base em 

elementos heterogêneos.  

 

O fascismo aparece dessa maneira primeiramente como uma concentração e, 

por que não dizer, uma condensação de poder (...) A união realizada de 

forças imperativas toma o lugar no topo, mas o processo não deixa nenhuma 

fração social inativa. (…) Não é porque a consciência de unidade das classes 

tenha aderido ao regime, mas porque elementos expressivos de cada classe 
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foram representados nos movimentos profundos de aderência que levaram a 

um apossamento do poder. (81-82, tradução nossa)
25

 

 

 

 

Figura 5 – Sitll de Triunfo da Vontade (Tirumph des Willens, Leni Riefenstahl, 1935): marcha militar 

nazista. Simetria e unidade são características ubíquas às imagens fascista.  

 

O que a forma fascista faz, então, é oferecer uma visão do mundo harmônica e total 

diante do excesso incontrolável da heterogeneidade, que ela mesma tomou oportunamente 

como forma de apaixonar, preocupar e mobilizar as multidões. E essa característica da 

estrutura psicológica fascista, de organização do atrativo/repulsivo na cultura, estará, para 

Bataille (87), sempre latente nas sociedades modernas como uma inovação política histórica. 

Nesse sentido – e é isso que nos interessa essencialmente – a performatividade dos elementos 

heterogêneos serviram às massas alemãs e italianas como organizadora de formas específicas 

de desejar e sentir, caracterizada especialmente pela ascensão de elementos arcaicos (o 

folclore pastoral, o mito ariano, o romantismo) no seio de sociedades industrializadas e 

potencialmente esclarecidas. Essa seria a aposta do fascismo na performatividade e no 

formalismo vazio de sentido como maneira de neutralizar o elemento reflexivo de suas massas 

e ao mesmo tempo satisfazer a sua demanda por autoridade.  

Felix Guattari (2009: 155) vai dizer que “as piores mistificações reacionárias” marcam 

o objetivo alcançado por uma “castração bem sucedida”, ilustrando um socius que estabelece 

                                                           
25

 No original: “Fascism therefore appear first of all as a concentration and so to speak as a condensation of 

power  (…) The accomplished uniting of  imperative forces takes place at the top, but the process leaves no 

social fraction inactive (…) Not that classes conscious of their unity have adhered to the regime, but because 

expressive elements of each class have been represented in the deep movements of adherence that led to the 

seizing of power. (BATAILLE, 2003, 81-82) 
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a dependência conceitual e prática entre desejo e repressão. Para ele, todos querem ser um 

fascista porque uma vez ou outra pode-se flertar com essa versão neurótica da liberdade, 

prontificada como uma máquina desejante disponível a todo indivíduo: 

 

No minuto em que você para de encarar isso de frente, você pode 

abruptamente oscilar da posição aberta de um revolucionário para a posição 

de um totalitarista fechado: assim você se vê prisioneiro de generalizações, 

programas totalizantes; e forças representativas recuperam o seu poder. 

(GUATTARI, 2009: 164, tradução nossa)
26

 

  

Esse desejo que nos ronda, como parte integrante da vida moderna, altera nossas 

percepções a favor do poder. Se havia medo e fragilidade organizando negativamente as 

massas fascista, havia também a promessa de um mundo melhor, mais seguro, cheio de 

harmonia e força. Se havia um sentimento belicoso, violento, havia também uma nostalgia 

neorromântica misturada a um culto neoclássico à fisicalidade, cheia de imagens de beleza e 

masculinidade. “Todos os sentidos fascistas”, diz Guattari (168) “surgem de um compósito 

representativo de amor e morte, de Eros e Tânatos, unidos”.  

 

  

Figura 6 - Stills de Olympia (Leni Riefenstahl, 1938), documentário-propaganda sobre as Olimpíadas 

de Berlim de 1936: do classicismo ao arianismo em um prólogo.  

 

O que torna esse desejo mais próximo e aumenta o nosso risco de aderência, por ‘um 

minuto’ que seja, como diz Guattari, não é a visão da morte que o fascismo proporciona, e 

nem a política do medo, que se mostrou tão eficiente em seus regimes. É mais a promessa de 

beleza que maquia o seu horizonte mórbido real. A performance da força, da saúde, do triunfo 

e da comunidade harmônica... É esse lado fascinante que eleva o risco de nos tornarmos 

                                                           
26

 No original: “The minute you stop facing it head-on, you can abruptly oscillate from a position of 

revolucionary openness to a position of totalitarian foreclosure: then you find yourself a prisoner of generalities 

and totalizing programs, and representative instances regain the power. (GUATTARI, 2009:164) 



34 
 

apaixonadamente indiferentes a tudo aquilo que ‘fica de fora’, que atrapalha o seu projeto, 

que nos faz amar a sua autoridade em detrimento da outridade.  

A fim de darmos continuidade ao tema do desejo fascista, vamos nos voltar, na 

próxima seção, para um breve comentário sobre o ‘desejo’ como um todo. Ou melhor, vamos 

tentar situá-lo teoricamente, visto que as tensões e ambivalências não são exclusivas para a 

compreensão conceitual do fascismo.  

Assim, ao invés de nos deixarmos seduzir por um determinado discurso sobre o desejo 

- e todo benefício subsequente de sua elucidação – parece-nos muito mais útil (e talvez 

possível) aceitar a tensão que habita o espaço da teoria e reconfigurá-lo em nome de uma 

concepção ampliada disso que pretendemos redefinir como desejo fascista. O que O Anti-

Édipo aponta como falha do edifício psicanalítico, nós encaramos como um registro possível 

do adoecimento do desejo, o qual detém um saber irrecusável sobre as formas de explicá-lo. 

No entanto, ao aprofundar as agruras axiomáticas da psicanálise como um metadiscurso, a 

militância anti-edípica, não o descarta, mas desenvolve as tensões que habitaram o próprio 

cerne da psicanálise, de certa forma confirmando o seu empenho “bruto”, quando afogada 

pelas convicções ideológicas da época de seu nascimento.   

 

2.2 – O desejo entre dois polos.  

 

 Para entender o desejo fascista importa situar teoricamente quais conceitos de ‘desejo’ 

estão sendo considerados. A militância deleuziana contra a concepção dominante da versão de 

Jacques Lacan durante a década de 1960 surge para nós como um momento fecundo em que 

uma nova política se instituiu em torno do tema. A noção psicanalítica do desejo como 

produto da castração de uma energia pulsional inominável (o gozo) seria apenas mais um tipo 

de desejo. A falta como elemento fundamental para a sua constituição não passaria de uma 

produção organizada da ordem social. Dali em diante, ao invés de se pensar o desejo dentro 

das restrições e prescrições de uma clínica biomédica especializada, esta seria incluída como 

mais uma “fábrica” no sistema industrial da modernidade.  

A aparente disparidade entre essas duas escolas do desejo será abordada a partir da 

perspectiva de uma compreensão tão ampla quanto possível do que é o desejo fascista, bem 

como da consequente apropriação de seus recursos para o campo da estética da comunicação. 

De um lado: o caráter traumático do desejo fascista, cuja satisfação junto à imagem pode ser 

explicável por meio de categorias psicanalíticas como o sintoma e o fetiche. Por outro, de 

forma complementar: conceitos como o de microfascismos, recorrente no discurso deleuziano 
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e guattariano, que nos ajuda a categorizar o processo de dissolução do fascismo no campo 

social. 

 Embora o teor militante das acusações anti-edípicas à psicanálise estabeleça o 

fascismo como uma forma molar de aprisionamento edípico do desejo, acreditamos que, se há 

algum teor psicanaliticamente orientado na conceituação do desejo fascista, isso se explica a 

partir da localização epistemológica da própria psicanálise dentro de um contexto histórico 

mais amplo. Nesse sentido, a biopolítica estaria situada na sua gênese. 

 Joel Birman (2009:37) afirma que “na inauguração da psicanálise e em sua primeira 

metapsicologia, o discurso freudiano acreditava não apenas que a vida era soberana e 

imperativa, mas também que ela se impunha inequivocamente pelo registro do sexual”. Esse 

vitalismo freudiano colocava o princípio de prazer como primordial ao funcionamento do 

aparelho psíquico. O que passou a ser contestado pelo próprio Freud com o lançamento da 

teoria do dualismo psíquico em textos como Além do principio do prazer (1920) e com o 

surgimento do chamado problema econômico do masoquismo no Projeto para uma 

psicologia científica (1924). Virada que converteria, apenas posteriormente, a perspectiva 

vitalista para uma perspectiva mortalista do desejo.  

A produção de saber freudiano e a psicanálise como um todo se fundam, portanto, 

dentro de um contexto histórico entranhado pelo vitalismo e pelo positivismo biologista do 

século XIX, atribuindo à sua concepção de desejo um pretenso universalismo de cunho 

cientificista. Se nos voltarmos estritamente à teoria freudiana clássica, concebida a partir da 

práxis clínica, perceberemos que esse desejo refere-se à nomeação de um anseio (Wunsch) 

inconsciente, e surge a partir de um evento específico: o fracasso do princípio de prazer. Ao 

invés de pensá-lo por meio de uma necessidade biológica pura, Freud o complexificou e o 

articulou à reprodução e satisfação de conteúdos sexualizados frustrados pela realidade.  

Um dos traços mais marcantes de sua teoria, e cuja importância para o nosso trabalho 

é primária, diz respeito à capacidade do desejo de orientar-se segundo fantasias que 

transformam a percepção e até mesmo a sensorialidade corporal
27

, como foi averiguado na 

clínica psicossomática da histeria logo no início do século XX. A negatividade intrínseca a 

sua teoria toca a ideia de que o desejo só pode ser constituído através de uma experiência 

castradora prévia, e sua realização, por sua vez, só acontece “na reprodução, simultaneamente 

inconsciente e alucinatória das percepções transformadas em signos da satisfação”. 

(ROUDINESCO, 1998:147) 

                                                           
27

 Ver FREUD, Sigmund. (1895/1996) Estudos sobre a histeria.  
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A essa concepção negativista soma-se a contribuição lacaniana (1953/1957) que toca o 

redimensionamento do desejo freudiano como uma ânsia por satisfação segundo a noção 

hegeliana de Begierde. Nesse sentido, o desejo é pensado para além da satisfação inconsciente 

e sempre-já relacionado ao desejo do (grande) Outro – termo que caracteriza a dependência 

do desejo tanto em relação à linguagem, constituída como uma teia sociossimbólica de 

significantes, quanto às fantasias e fantasmas, que tocam à ordem do imaginário: 

 

Com efeito, é muito simplesmente como desejo do Outro que o desejo do 

homem ganha forma, porém, antes de mais nada, somente guardando uma 

opacidade subjetiva, para representar nele a necessidade (...) É esse capricho 

que introduz o fantasma da Onipotência, não do sujeito, mas do Outro em 

que se instala a sua demanda, e, juntamente com esse fantasma, a 

necessidade de seu refreamento pela Lei. (LACAN, 1966/1998:828) 

 

A primazia da linguagem, como um Outro inteditor, para a dinâmica do desejo, nos 

leva a pensar que, tão importante quanto necessitar de algo – um objeto desconhecido que 

tona evidente a falta fundamental – é ter um significante que lhe corresponda, numa série 

muito pessoal de representantes desta falta. Entre um significante e outro, “no intervalo que os 

liga” (223), na falta que se estabelece entre os dois, está o desejo do outro.    

O Begierd hegeliano implica que todo conhecimento da consciência sobre um objeto 

será sempre um reconhecimento, em que o outro passa a ser objeto de desejo num tipo de 

relação negativa. Assim, mesmo quando para Freud a ideia de desejo está articulada à 

frustração do princípio de prazer e à satisfação da necessidade, Lacan irá afirmar que existe 

uma demanda de reconhecimento do outro nessa necessidade, e que por isso, todo desejo é 

sempre desejo do desejo do outro. Não se pode pensar a falta como um elemento 

desarticulado de uma ordem sociossimbólica historicamente situada.  

Grosso modo, é com o fracasso do princípio de prazer pelo princípio de realidade 

(enquanto Outro) que se funda o desejo. O que numa linguagem freudiana clássica se conhece 

por castração parece ser o indício maior (anterior mesmo à noção de pulsão de morte) da 

negatividade que opera sob a noção de desejo em psicanálise. Como afirma o próprio Freud 

(1929/2002:24): “somos feitos de tal modo a só podermos derivar prazer intenso de um 

contraste”.  

 O filósofo e psicanalista Slavoj Zizek, um dos últimos a contribuir para o tema do 

desejo associando-o aos modos de produção material, concorda tanto com Freud quanto 

Lacan que o fim do desejo reside em sua satisfação, e que por conseguinte, manter-se 

desejante empreende um esforço em se sustentar uma fantasia (já que esta opera a mediação 
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entra a ordem simbólica e a positividade dos objetos encontrados na realidade). Por outro 

lado, ele atualiza esta noção para as sociedades de consumo, quando afirma que o desejo 

eternamente compelido à insatisfação é o que vai apontar para uma morte do sujeito, 

sustentada não pelo percurso materialista dialético, mas pela tendência contemporânea a uma 

dialética materialista (2008:16).  

 A ânsia da dialética faltante, ao exigir do sujeito uma postura desejante eternamente 

incompleta, também evidencia um aprisionamento, ou para usar um termo mais efetivo, sua 

passividade insuperável em meio a uma teia de significantes. Nesta noção desencantada: “a 

morte é a própria ordem simbólica, a estrutura que, como um parasita, coloniza a entidade 

vivente” (165).  Este sujeito então, colonizado pelo Outro da linguagem, é muitas vezes 

expresso metaforicamente por Zizek a partir de figuras como a do “morto-vivo” ou da 

“marionete”.  

 Tal morbidez já havia se tornado alvo da crítica de Gilles Deleuze e Felix Guattari, 

com o lançamento do livro-manifesto O anti-Édipo: capitalismo e esquizofrenia em 1972. Ali 

não se falaria mais de sujeito, e sim de máquinas desejantes; não se articularia a libido 

movente do desejo à falta imposta pela castração, mas à potência. No lugar de se pensá-lo 

como patologicamente condicionado por uma teia de significantes e à lei, estes é que seriam 

postos em questão, como parte de um sistema universalista doentio com tendências ao 

fascismo: “desejo de dinheiro, desejo de exército, de polícia e de Estado, desejo-fascista, 

inclusive o fascismo é desejo”. (2008:28) 

 Antes de ter acusado os psicanalistas como técnicos do desejo e decretar a falência do 

Édipo como dispositivo regulador da sociedade burguesa, Deleuze já ensaiava sua crítica à 

patologização do desejo como negativo em sua conhecida tese de doutoramento Diferença e 

Repetição de 1968: 

 

O negativo exprime apenas na consciência a sombra de questões e de 

problemas fundamentalmente inconscientes, e o poder aparente que ele 

adquire vem da parte inevitável do "falso" na posição natural destes 

problemas e questões. É verdade que o inconsciente deseja e nada faz senão 

desejar. Mas, ao mesmo tempo em que o desejo encontra o princípio de sua 

diferença com relação à necessidade no objeto virtual, ele aparece não como 

uma potência de negação, nem como elemento de uma oposição, mas 

sobretudo como uma força de procura, uma força questionante e 

problematizante que se desenvolve num outro campo que não o da 

necessidade e da satisfação. (2006:107) 
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 De um vazio dependente dos objetos fantásticos (fantasmáticos) da realidade à uma 

potência política questionante, a concepção do desejo sofre com Gilles Deleuze uma guinada 

que flerta com uma retomada da noção cosmológica anterior ao Begierd de Hegel. É logo no 

início do Anti-Édipo que se questiona: “será que o registro do desejo passa pelos termos 

edipianos? (...) Não será o Édipo uma exigência ou uma consequência da reprodução social?” 

(2004:18-19).  

O Édipo como figura do triângulo “papai-mamãe-eu” desconhece, para Deleuze e 

Guattari, relações pré-edipianas na criança ou para-edipianas em outros povos. Ele 

funcionaria como mais um, entre vários dogmas da modernidade, que encerra a sexualidade 

numa “bizarra caixa com enfeites burgueses (...) o segredinho familiar, um teatro íntimo em 

vez da fantástica fábrica: Natureza, Produção” (52). Crítica violenta inspirada tanto na 

experiência pessoal (e de desentendimento) de Guattari enquanto analisando de Lacan, como 

nos escritos de Michel Foucault sobre a história da loucura. Para os dois, Foucault tornava 

claro o quanto a psicanálise retomava a velha tentativa de impor um eficiente mecanismo de 

tirania a partir de um Édipo moderno: 

 

Michel Foucault fez notar que a relação da loucura com a família se funda 

num desenvolvimento que afetou a sociedade burguesa do século XIX no 

seu conjunto, ao confiar à família funções através das quais eram avaliadas a 

responsabilidade dos seus membros e a sua eventual culpabilidade. Ora, na 

medida em que a psicanálise envolve a loucura num ‘complexo familiar’ e 

redescobre a confissão de culpabilidade nas figuras de auto-punição que 

resultam do Édipo, não inova, mas conclui o que a psiquiatria do século XIX 

começou: faz surgir um discurso familiar e moralizado da patologia mental, 

liga a loucura ‘à dialética semi-real, semi-imaginária da Família’, decifra 

nela ‘o incessante atentado contra o pai’, ‘a abafada revolta dos instintos 

contra a solidez da instituição familiar e contra os seus símbolos mais 

arcaicos. (2004:52) 

 

  A partir dessas ‘revelações’ do Anti-Édipo, o lócus de enunciação do discurso sobre o 

desejo sofre uma alteração radical, que é inseparável do pensamento proposto por todo 

movimento pós-estruturalista de desafio à gramática das estruturas transcendentais que 

dominava a produção epistemológica até então. O desejo passa a ser pensado para além de um 

“Significante despótico”, “fora das exigências da representação” em que o “inconsciente só se 

sabe exprimir pelo mito, pela tragédia, pelo sonho” (2004:56), e nele é introduzido o conceito 

de produção.  
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Esta produtividade do desejo é tomada por Deleuze e Guattari essencialmente como 

um signo do poder, e não da lei. Mas um poder como aquele prenunciado por Nietzsche em 

sua vontade de potência, um poder esquizofrênico e cheio de beatitude como o de Zaratustra 

que encarna a figura desses: 

 

 homens do desejo (que talvez ainda nem existam) [que] têm que reinventar 

seus gestos [que] produz-se como homem livre, irresponsável, solitário, 

alegre, capaz de fazer e dizer algo simples em seu próprio nome, sem pedir 

autorização, desejo a que não falta nada, fluxo que atravessa as barragens e 

códigos, nome que já não designa nenhum eu. Deixou simplesmente de ter 

medo de enlouquecer. (2004: 136-137)  

 

 Se a máquina psicanalítica ou edipiana eleva a falta a um absoluto, tornando-a uma 

“incurável insuficiência do ser” (16), como se houvesse sempre um objeto sonhado por detrás 

de cada objeto real, para Deleuze e Guattari ao desejo não falta nada, visto que ele produz o 

próprio real. Diferentemente da concepção lacaniana, o real (a Coisa) aqui não é o impossível, 

mas sim um lócus de operação de toda possibilidade. A falta só existe, não porque o desejo a 

exprime, mas porque existe uma certa organização ou um determinado sócius, que tira ao 

desejo seu ser objetivo e que o codifica para ser assim. Ao exemplo de Zaratustra, são 

adicionadas as figuras exemplares dos revolucionários, profetas, artistas e principalmente os 

loucos, que se limitam a ser objetivos, pois sabem que o desejo absorve a vida com um poder 

produtor, reproduzindo-a intensamente, exatamente porque precisa pouco dela.  

 

Acontece que existe uma alegria imanente ao desejo, como se ele se 

preenchesse de si mesmo e de suas contemplações, fato que não implica falta 

alguma, impossibilidade alguma, que não se equipara e que também não se 

mede pelo prazer, posto que é esta alegria que distribuirá as intensidades de 

prazer e impedirá que sejam penetradas de angústia, de vergonha, de culpa. 

(2008:16) 

 

É perceptível em toda a postura anti-edípica acerca do desejo a sua dependência da 

crítica à psicanálise e ao seu saber, característica de sua postura militante e de seu desejo de 

revolução social. No entanto, se sua crítica detém uma grande importância, é porque ela se 

vincula a um contexto psicopolítico específico, e se direciona a uma psicanálise atormentada 

pelos próprios axiomas de seu nascimento. No percurso que é o nosso, e que trata de 

descriminarmos um desejo fascista inaugurado em uma determinada etapa histórica, é 

importante ressaltar a importância de Freud como um documentador do adoecimento do 

desejo moderno e um formulador de categorias para se explicá-lo. Sem a sua descoberta 
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‘copernicana’ talvez a relação do sujeito com o desejo nunca tivesse alcançado o nível de 

conhecimento que atingiu após a evolução de sua obra. Quando o lócus do desejo vinha sendo 

subjulgado no final do século XIX por uma tendência vitalista que passou a dominar as 

ciências, mesmo preocupado em respeitar um certo biologismo positivista, Freud desafiou 

toda esta tendência epistemológica e partiu da ideia radical de um perspectiva ‘mortalista’ do 

desejo
28

.  

Desta forma, importa fazer entender que a complementaridade entre estes discursos 

teóricos – a psicanálise como um negativo à teoria deleuziana e esta como uma ampliadora 

daquela - diz muito sobre a capacidade de oferecermos a um determinado objeto uma série de 

possibilidades de compreensão. Por exemplo: de um lado desejo como falta e suas possíveis 

expressões orientadas pela imposição da lei ou de sua transgressão, esclarecidos por um 

discurso psicanalítico; do outro, desejo como potência e possível expressão política de 

combate a um sistema significante despótico. No final, expressões que, posicionadas a partir 

da crise entre esses dois polos, apontam para um problema político e histórico que as 

atravessa indistintamente: os efeitos da modernidade sobre o corpo e a sensibilidade.  

 Perspectiva que demanda por sua vez, não um esfacelamento da concepção do desejo 

do discurso psicanalítico em nome de um superávit deleuziano, mas fundamentalmente a 

confirmação do desejo não só como produto, mas também produtor da ordem 

sociossimbólica; como potência, mas sob determinadas circunstâncias como falta; e por 

conseguinte, como elemento central para as constantes reconfigurações das relações entre o 

sensorial, o sensual e o político. O que, em termos de fascismo, se caracterizará por uma 

questão global: a do desejo seduzido por fantasias de poder, capaz de travestir uma percepção 

sensível do mundo excessivamente higienista e seletiva em percepção normal. Cada um, em 

seu campo específico, contribuindo para a reflexão em torno dos efeitos da modernidade 

sobre o desejo - ou sobre o seu adoecimento - como resume globalmente Marilena Chaui: 

 

O desejo – Eros platônico, mimesis aristotélica, simpatia-antipatia universais 

renascentista, Lust-Begierde dos mistérios teosóficos böhmeanos – deixou de 

ser o motor e o móvel do universo para recolher-se no interior da alma, 

simples paixão humana. (1990:22) 

 

                                                           
28

 A leitura do próprio Deleuze (2006) sobre a pulsão de morte é um dos pontos que sempre porá em tensão este 

dois saberes, como se circulassem em torno de uma intuição semelhante: “Curiosamente o instinto de morte vale 

como princípio positivo originário para a repetição, aí estando seu domínio e seu sentido. Ele desempenha de um 

princípio transcendental, ao passo que o princípio de prazer é tão somente psicológico” (25) 
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 No próximo tópico tentaremos localizar o desejo fascista teórica e historicamente, de 

forma a evidenciar sua captura por discursos racionalistas e cientificistas do final do século 

XIX - justificadores ‘irrefutáveis’ da ordem, beleza e limpeza
29

 como imperativos do projeto 

estético da modernidade. Essa empreitada se justifica basicamente pela noção de que o desejo 

acaba se tornando um elemento político fundamental para a modelação (ou restrição) da 

percepção sensível. 

Ao invés de conclusões fechadas, pretendemos que o efeito textual sobre o tema fale 

por si. Só então estaremos preparados para uma crítica à estetização realizada pelo desejo, ou 

seja, a sua potência para moldar uma sensibilidade fascista: modos de ver e sentir obcecados 

pela harmonia platônica do mundo. Este momento teórico-introdutório é assim fundamental 

para tentarmos responder posteriormente à questão central: como a sensibilidade fascista teria 

se molecularizado para o campo das imagens midiáticas contemporâneas? 

 

2.3 – Contextualizando histórica e teoricamente o desejo fascista. 

 

Toda era eugênica é também uma era de ascendência platônica. 

Fabio Romandini, A comunidade dos espectros. Antropotecnia 1, 2012: 97 

 

Quando levamos em conta a noção de que o desejo não se limita à castração de uma 

energia pulsional indiferenciada, mas que esta é mais uma dentre as várias formas como se 

comporta, começamos a mapear as vias possíveis para definir os “focos” de efetivação do seu 

potencial fascista a partir da assunção da modernidade. Um desejo que se funda sobre os 

fantasmas e fantasias de uma ordem sociossimbólica dividida entre o progresso e seu 

contraponto anômico, o chamado desencantamento do mundo, expressão extraída da filosofia 

social weberiana e que indica, como afirma Marilena Chaui, “a admissão de que a realidade 

não encerra mistérios, que está prometida ao sujeito do conhecimento como inteligibilidade 

plena e ao sujeito da técnica como operacionalidade plena”. (1999:19) 

Essa nova modalidade do mal-estar na cultura, longe de se restringir a um mero efeito 

castrador na plenitude da experiência desejante, passava a configurar-se de acordo com as 

especificidades de padrões antropológicos produzidos por tecnologias modificadoras ou 

domestificadoras de um suposto substrato biológico humano. A filosofia política ocidental, 

profundamente envolvida com o estado de bem-estar, cedia ao saber de um conjunto de 

                                                           
29

 Para elencarmos as principais características do processo civilizador de acordo com FREUD (1929/2002: 45-

46) O mal estar na civilização. 
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discursos científicos virtualmente irrefutáveis como o racismo científico, o sociodarwinismo e 

a eugenia.   

Dentro desse contexto histórico, o ponto em comum das teorias que garimpamos para 

explicar o desejo fascista é que, independentemente das categorias que adotem acerca dos 

dispositivos que determinam os processos de socialização do desejo (superego de um lado, 

socius do outro), ambas apontam para as modificações que o desejo sofreu com o 

estabelecimento da modernidade e de seu projeto ético-estético repleto de renovadas e 

inéditas verdades sobre o humano.  

Se a hipótese repressiva freudiana serviu para se compreender a dependência 

patológica da civilização para com a economia de prazer e a subserviência a ideais 

sociocultuais castradores, Deleuze passou a enxergar na repressão em si um modo de 

socialização com tendências ao fascismo. O imperativo radicalmente repressor do supereu na 

modernidade, a partir da segunda metade do século XIX (a chamada Era Vitoriana), seria 

apenas mais um dispositivo no agenciamento do desejo pelos ideais culturais de uma 

sociedade que celebrava o ilimitado saber científico com suas promessas de ordem e 

progresso. Se o próprio Freud documentou o adoecimento do desejo por essas vias 

positivistas, Deleuze tornou evidente os limites de seu universalismo, tentando sempre expor 

a repressão como um problema de ordem fundamentalmente político-econômica: 

 

Foi ele [Reich] o primeiro a formular o problema da relação do desejo com o 

campo social (indo mais longe que Marcuse, que trata este problema com 

certa ligeireza). É Reich o verdadeiro fundador de uma psiquiatria 

materialista. Foi ele o primeiro que, pondo o problema em termos de desejo, 

recusou as explicações de um marxismo sumário com pressa demais em 

dizer que as massas foram enganadas, mistificadas ... Mas, porque o conceito 

de uma produção desejante ainda não estava suficientemente amadurecido, 

não chegou a determinar a inserção do desejo na própria infraestrutura 

econômica, nem a inserção das pulsões na produção social. Por isso lhe 

parecia que no investimento revolucionário o desejo coincidia simplesmente 

com uma racionalidade econômica, enquanto que os investimentos 

reacionários de massa lhe pareciam remeter ainda para a ideologia, de modo 

que a única função da psicanálise seria explicar o subjetivo, o negativo, o 

inibido, sem qualquer participação direta na positividade do movimento 

revolucionário ou na criatividade desejante (e de certo modo isso não seria o 

mesmo que reintroduzir o erro e a ilusão?). Apesar de tudo, Reich foi capaz 

de levar à psicanálise, e em nome do desejo, um cântico à vida. O que 

denunciava na resignação final do freudismo era um certo medo da vida, um 

ressurgimento do ideal ascético, um novo culto da má consciência. 

(2004:124) 
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Wilhelm Reich foi uma referência basal para que Deleuze e Guattari delineassem a sua 

ideia sobre os microfascismos. Em sua obra mais proeminente A psicologia de massas do 

fascismo de 1933, a partir de uma perspectiva freudo-marxista, Reich conceituou o fascismo 

como a expressão inconsciente de uma insatisfação sexual massiva. Tese que, apesar de 

facilmente contestada
30

 em sua generalização do fenômeno sexual, lançava a necessidade de 

se refletir sobre os efeitos políticos de um desejo radicalmente reprimido bem como a sua 

modelação por discursos e tecnologias do poder, como afirma Deleuze em uma conversa com 

Michel Foucault: 

 

Há investimentos de desejo que modelam o poder e o difundem, e que fazem 

com que o poder exista tanto ao nível do tira quanto do primeiro ministro e 

que não haja diferença de natureza entre o poder que exerce um reles tira e o 

poder que exerce um ministro. É a natureza dos investimentos de desejo em 

relação a um corpo social que explica porque partidos ou sindicatos, que 

teriam ou deveriam ter investimentos revolucionários em nome dos 

interesses de classe, podem ter investimentos reformistas ou perfeitamente 

reacionários ao nível do desejo. (2009: 76). 

 

Dados os pressupostos - a documentação clínica freudiana do mal-estar e a 

subsequente leitura deleuziana dos efeitos sociopolíticos “de um desejo que deseja a própria 

repressão” - pretendemos evidenciar que o processo de instrumentalização da razão e 

politização do saber típicos da modernidade redirecionaram (ou adoeceram) o desejo de 

acordo com novos ideais ético-estéticos, reflexo das relações causalísticas de um paradigma 

epistemológico que começara a se ergue desde o Renascimento: o mundo como um espelho 

antropomórfico em que a fantasia de uma sociedade humana sem falhas; sem anormalidades, 

tornava-se instrumentalmente possível. 

 Nas sociedades industrializadas do século XIX: Inglaterra, França e Estados Unidos, a 

noção de progresso submetia-se às influências de uma filosofia vitalista que não se restringia 

ao âmbito da produção científica, mas tornava-se um instrumento eficiente de apoderação da 

própria vida pelo viés de sua politização
31

 - o que caracteriza aquilo que particularmente 

Michel Foucault, dentre outros, viria a chamar de ‘biopolítica’. Ao fim de seu curso O 

                                                           
30

 PAXTON (2007:339) comenta a respeito a partir da “observação de que a repressão sexual provavelmente não 

era maior na Alemanha e na Itália, que digamos, na Grã-Bretanha. 
31

 Idem (33): “Os americanos, os britânicos e até mesmo os suecos foram importantes pioneiros da esterilização 

forçada, seguidos de perto pelos alemães. O racismo biológico era muito mais fraco na Europa católica do sul, 

embora Mussolini tenha anunciado o higiene social e purificação nacional”. 
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nascimento da biopolítica de 1979, ele organizaria uma idéia geral sobre o tema e que nos 

parece integralmente satisfatória:  

 

 (...) a maneira como se procurou desde o século XVIII, racionalizar os 

problemas postos à prática governamental pelos fenômenos próprios de um 

conjunto de viventes constituídos em população: saúde, higiene, natalidade, 

longevidade, raças... Sabe-se o lugar crescente que esses problemas ocupam 

desde o século XIX e que desafios políticos e econômicos eles vêm 

constituindo até hoje. (2008:431) 

 

Nesse clima de vanguarda política a doutrinação darwinista aparecia como novo 

fundamento biológico para a estruturação do social. O racismo científico e a eugenia 

passavam a dominar os discursos sobre classe, medicina, segurança das populações e em 

último grau beleza e fisicalidade. Ciência e estética articulavam-se de modo a definir arianos e 

caucasianos como representantes máximos da raça humana em relação a todos os aspectos 

(fenotípicos e espirituais) incluindo beleza (MOSSE, 1978; POLIAKOV, 1974) e fisicalidade, 

que ocupavam linhas importantes em discursos regenerativos não só relativos ao corpo 

individual, mas também ao corpo da nação.  

Por trás desse entusiasmo em torno da disciplina e desenvolvimento corporal habitava 

um compósito de sentimentos que antipatizava tudo que se relacionasse a uma cultura 

intelectual (ASEGEL, 1998:204) ao mesmo tempo em que se celebrava a vontade, a ação, a 

juventude e a força como elementos fundamentais à extirpação da degenerescência. A 

inserção dos esportes e da ginástica no currículo escolar burguês, por exemplo, alcançaria a 

sua primeira grande celebração com os primeiros Jogos Olímpicos da era moderna, em 1896. 

 Sub-repticiamente um ideal de homem reconfigurava-se no horizonte estético e 

desejante de diversas nações ocidentais: 

 

A raça, até então um termo bastante neutro, usado para designar um 

agrupamento animal ou humano, recebeu, em fins do século XIX, uma 

forma mais explicitamente biológica e hereditária. Um primo de Charles 

Darwin, Francis Galton, sugeriu em 1880, que a ciência deu à humanidade o 

poder de aperfeiçoar a raça, incentivando os “melhores” a se reproduzirem, e 

cunhou para suas ideias o termo “eugenia”. A nação – que antes era a base 

para o progresso e fraternidade entre os povos – foi transformada em um 

conceito mais excludente, figurando em uma hierarquia que dava às “raças 

superiores” (como os arianos, uma invenção da imaginação antropológica do 

século XIX) o direito de dominar os povos “inferiores”. A vontade e a ação 

tornaram-se virtudes em si, independentemente de qualquer objetivo 

específico, sendo associada às lutas das “raças” pela supremacia. (PAXTON, 

2007:67-68) 



45 
 

 

 Seguindo as diretrizes platônicas desse projeto a melhoria das condições humanas 

incluiria a eliminação de anormalidades físicas e o melhoramento da qualidade dos genes, por 

meio de procedimentos como esterilização e isolamento. A imagem do homem agora 

preocupava a ciência, que desenvolvia técnicas de mensuração do caráter de acordo, por 

exemplo, com as medidas do crânio (frenologia) e da aparência facial (fisiognomonia). A 

noção de sociedade ideal passara a flertar com um processo de taxionomia científica que 

tornava real e indiscutível a superioridade do homem branco e civilizado, adequado à “lei 

natural” do mundo, em oposição aos mais baixos representantes da espécie: os negros. 

 

 

Figura 7 – Diagrama frenológico do século XIX que evidencia uma suposta maior semelhança entre 

negros e orangotangos (Manual of Human Anatomy, Dr. Knox, 1843). 

 

 Enquanto o ‘direito natural’ aos bens do progresso lhe eram assegurados por meio da 

mesma ciência que desencantava o mundo e desenvolvia métodos radicais de assepsia, os 

discursos paranoicos acerca da manutenção dessa ordem ‘natural’ e de um corpo social 

saudável que jamais existira evidenciavam-se como seu contraponto. Em países como os 

Estados Unidos e a Alemanha temia-se paradoxalmente o colapso dos vínculos comunitários, 

fosse por meio da invasão migratória daqueles que não se adequassem à fantasia da relação 

harmônica entre homem e mundo, fosse através da multiplicação natural de raças inferiores. 

  

Um desses medos era o do colapso da comunidade sob a influência corrosiva 

do livre-individualismo. Antes mesmo da Revolução Francesa, essa 

possibilidade já inquietava Rousseau. Em meados do século XIX e a partir 
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de então, o medo da desintegração social era uma preocupação 

principalmente conservadora (...) Na paisagem mental fascista, os inimigos 

internos aumentavam prolificamente em número e em variedade à medida 

que o ideal de um Estado nacional homogêneo tornava mais suspeitas as 

diferenças. (PAXTON, 68-71) 

 

 Neste contexto, em que o mundo ocidental se via tentado a explorar as novas 

possibilidades administrativas da vida; ao mesmo tempo em que o sentimento de 

desencantamento emergia como uma dominante espiritual, cristalizava-se o protótipo estético 

e desejante do fascismo. Um anseio cujas características principais podem ser elencadas como 

um conjunto de qualidades trans-nacionais
32

, orientado por imagens de pureza e ordem, 

reacionário diante dos excessos da liberdade individual e comprometido pela projeção de uma 

realidade antropomórfica idealizada.  

 

 

Figura 8 -  Detalhe da obra Recompensas do Trabalho (Labor Rewards, ano desconhecido) de Gisbert 

Palmié: o artista “anti-moderno” do 3º Reich.  

 

O desejo fascista se caracterizou, portanto, por um anseio ambivalente
33

 pelo retorno a 

um passado idealizado, mas que aceitava oportunamente a técnica, a burocracia e toda 

                                                           
32

idem (76) Embora os fascismos procurassem em cada cultura nacional os temas mais capazes de mobilizar um 

movimento de massas, o anseio em torno de um retorno à regeneração, pureza e unificação era uma característica 

comum a todas as nações ocidentais e industrializadas.  
33

Ibdem (29-30): “Os fascistas muitas vezes vituperavam contra as cidades sem rosto e contra o secularismo 

materialista, exaltando uma utopia agrária livre do desenraizamento, dos conflitos e da imoralidade da vida 

urbana (...) E, no entanto, os líderes adoravam seus carros, aviões velozes e difundiam sua mensagem usando 

técnicas de propaganda e cenografia fulgurantemente moderna”. 
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inovação como meios para alcançá-lo, o que o tornava dependente de formas elaboradas e 

específicas da manutenção da crença entre as massas. Configurando-se, portanto, como uma 

política de cunho altamente performativo, duas características desse modo de 

comunicação/sensibilização nos interessam, e são essenciais para que possamos compreender 

os mecanismos de socialização desse desejo, seja sob a forma aberta do próprio fascismo 

enquanto forma estatal legítima, seja sob a forma desterritorializada de uma negociação 

estética reativa como ocorre nos tempos atuais de correcionismo político. São elas: 

 

I) o desejo fascista se fundou com base em um narcisismo de massa patológico, 

caracterizado por um saber específico que proclama a superioridade de uns em detrimento de 

outros, por imagens confortadoras, e por uma ausência marcante de qualquer sensibilidade à 

alteridade antropológica;  

II) o desejo fascista se torna coletivamente viável por meio de uma racionalidade 

cínica, por se apoiar em contradições psicopoliticamente convenientes entre retórica e prática, 

e expressão e conteúdo, a fim de negociar sua positividade no campo social. 

Assim, no processo que é esse de adequar a realidade social a um desejo adoecido 

pelos efeitos sociais e tendências progressistas da politização do saber, tanto o narcisismo 

como um investimento afetivo-libidinal agressivo e auto-protetor, quanto o cinismo como um 

modo de racionalização que ojeriza a complexidade dos fenômenos e se dispõe à anulação do 

embate moral, caracterizam dois elementos básicos que concorrem para a cristalização de uma 

percepção do mundo sob a égide do desejo fascista.  

 

2.3.1 – O narcisismo como forma de socialização do desejo fascista.  

 

O narcisismo como uma patologia passou a ser investigado em fins do século XIX 

(Alfred Binet, 1887; Havelock Ellis, 1898; Paul Näcke, 1898) e se referia essencialmente à 

atitude de uma pessoa que trata seu próprio corpo da mesma forma como o corpo sexual de 

um objeto exterior. Sigmund Freud (1914/1990) passou a conceituar o narcisismo como uma 

etapa do desenvolvimento normal do lactante, em que ego e id são indiferenciados, dada a 

incapacidade do bebê para discriminar objetos exteriores a si mesmo, caracterizando-se como 

uma perversão típica dos estágios iniciais da psicodinâmica libidinal.  

Deste narcisismo primário, Freud passou a se preocupar com o problema do 

“represamento de libido no ego” (53), em fases posteriores à primeira infância, a partir da 
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clínica de paranoicos e neuróticos. Este seria o narcisismo secundário ou patológico, um 

problema social endêmico das sociedades modernas e contemporâneas segundo a visão de 

autores como Peter Sloterdijk (2002) e Christopher Lasch (1979), que o averiguam 

respectivamente
34

 como uma disposição subjetiva típica da cultura de massa e da cultura de 

consumo contemporânea.  

O narcisismo patológico teria a ver, segundo Freud, com as interferências dos ideais 

socioculturais (58) na vida psíquica do sujeito a partir de uma identificação projetiva com 

traços inalcançáveis e grandiloquentes de figuras normativas e/ou admiráveis como os líderes 

políticos; tendo como contraponto mórbido uma produção paranoica movida pela “frustração 

da satisfação dentro da esfera do ideal de eu
35

”. (64) Neste processo, caracterizado por um 

tipo de ‘falha’ identificatória, subjaz um potencial seletivo e excludente no que diz respeito à 

escolha segundo objetos de idealização. Questão que nos permitirá incluir o narcisismo como 

um concorrente determinante para o desejo fascista, e para a própria percepção sensível 

fascista, no que toca questões referentes à aceitação (da) e experiências (com) a outridade. 

 

O ideal de ego impõe severas condições à satisfação da libido por meio de 

objetos, pois ela faz com que alguns deles sejam rejeitados por seu censor 

como sendo incompatíveis onde não se formou tal ideal (...) O ideal de ego 

desvenda um importante panorama para a compreensão da psicologia de 

grupo. Além de seu aspecto individual, esse ideal tem seu aspecto social; 

constitui também o ideal comum de uma família, uma classe ou uma nação. 

(FREUD, 1914/1990:63) 

 

 Assim, enquanto o narcisismo patológico se caracterizará sempre pelos anseios de uma 

realidade adequada segundo as vontades de um sujeito, pela idealização de imagens 

grandiloquentes e pela evitação última de seu encontro com a própria outridade, uma das 

formas de se assegurar essa condição de evitação da diferença, no espaço de uma cultura 

cujos ideais passam a girar em torno da diversidade e convivência, será a partir do domínio de 

uma racionalidade que, antes de mais nada, proteja o sujeito de seus pensamentos. 
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 Ver SLOTERDIJK, Peter (2002) O desprezo das massas e LASCH, Christopher (1983) A cultura do 

narcisismo: a vida americana numa Era de Esperanças em Declínio.  
35

 O ideal do eu serve como um modelo de referência para o eu, conforme explica Sigmund Freud em três textos 

específicos. Primeiramente em 1914 (Sobre o narcisismo uma introdução) como produto de uma identificação 

com figuras parentais ou substitutivas, depois em 1917 (Conferências introdutórias à Psicanálise) quando ele 

passa a ser visto como uma instância do eu capaz de lhe conferir uma ‘consciência moral’ e finalmente em 1921 

(Psicologia das massas e análise do eu) como um espaço compartilhado de instalação de um objeto de 

fascinação, tornando-se um aspecto central à compreensão do inconsciente na vida coletiva.  
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 O cinismo, alçado à condição de dominante cultural na modernidade, como veremos 

com o seu crítico maior Peter Sloterdijk (1983), se caracteriza por uma operação enunciativa 

que permite ao sujeito agir e pensar dentro de um quadro oportuno de possibilidades em 

situações de indeterminação e anomia psicossocial, de forma a estabelecer o ‘eu’ como lócus 

de enunciação privilegiado. “Eu que pensa primeiro e principalmente em si mesmo, e que é 

internamente hábil e externamente blindado” (SLOTERDIJK, 2010: xxix). São suas as 

seguintes palavras sobre o narcisismo, mais precisamente a partir da perspectiva de seus usos 

no campo social: 

 

Se esse conceito [narcisismo] é em si mesmo uma construção dúbia, nas 

mãos dos conservadores ele se torna uma clava para um 

contraesclarecimento psicologizante com o qual tendências sociais em 

direção a autorreflexão crítica serão supostamente suprimidas. Assim como 

o fenômeno do narcisismo enquanto doença ou tique inconsciente é 

interessante e bem-vindo, é igualmente suspeito como uma condição 

saudável. Como uma doença generalizada ele funciona como um dínamo 

para a sociedade, a qual requer pessoas cheias de insegurança, buscando por 

afirmação, ambiciosas, gananciosas por consumo, egoístas, e moralmente 

zelosas em sua intenção de se tornarem melhores que outras. Como uma 

condição saudável a autoafirmação narcísica riria na cara das demandas 

descaradas de uma sociedade tão triste. (2010:127, tradução nossa)
36

 

 

O comentário nos ajudar a entender que o caráter estratégico do narcisismo, como 

postura psíquica essencial ao estabelecimento de uma racionalidade cínica e desencantada, o 

situa como uma categoria analítica viável para compreendermos o fascismo para além de um 

fenômeno de massas. Ela nos oferece uma ‘brecha’ para a crítica dos fascismos negociados 

que atuam como um saber mefistofélico em certas imagens, e que estendem para o campo da 

visualidade - por meio de categorias correlativas ao narcisismo, como o ‘prazer visual’ e o 

‘ideal de eu’ -  as desterritorializações mais discretas da intolerância e do ódio em sociedades 

aparentemente saudáveis, e que ‘condenam’ qualquer tipo de expressão fascista óbvia, como 

                                                           
36

No original: “If this concept [narcissism] already in itself is a dubious construction, in the hands of 

conservatives it becomes a cudgel for a psychologizing counterenlighment with wich social tendencies toward 

critical self-reflection are supposed to be quelled. Just as the phenomenon of narcissism as sickness and 

unconscious tic is interesting and welcome, it is equally suspect as a healthy condiction. As a general sickness it 

functions like a psychological dynamo for society, which requires people who are full of self-doubt, affirmation-

seeking, ambitious, greedy for consumption, selfish, and moralistically zealous in their intent on being better 

than other. As a healthy condition, “narcissistic” self-affirmation would laugh in the face of the impudent 

demands of such morose society”. (2010:127) 
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aquela que se reconhece primordialmente pela exaltação aberta da violência do mais forte 

sobre o mais fraco e contra as minorias.  

Quando falamos de fascismos negociados, por conseguinte, queremos dizer que todos 

esses elementos estão diluídos, flexibilizados, voláteis, adaptados finalmente à poderosa 

efetividade social da conveniência e da normalidade: enfermidade do indivíduo que se 

comporta no corpo e na alma de forma sadia, como sugere Theodor Adorno em Minima 

Moralia (1951/2001: 49).  

 

2.3.2 - Atualizações do desejo fascista: phony war.  

 

A molecularização dos processos de repressão, e por extensão, este 

prospecto de uma micropolítica do desejo, não estão portanto relacionados a 

uma evolução ideal da história ou a mistificações ideológicas, mas a 

transformação de processos materiais, a uma desterritorialização de todas as 

formas de produção, quer envolvam a produção social ou uma produção 

desejante (tradução nossa)
37

.  

 

Felix Guattari, Everybody wants to be a fascist¸2009: 175 

 

  Quais as formas possíveis de persistência do fascismo nas sociedades democráticas? 

Uma delas seria através da dimensão do obsceno, sob a forma de uma proibição tácita à 

consciência do homem comum: na admiração secreta pelos líderes nazistas; na exaltação de 

signos datados; no colecionismo de objetos e lemas de violência, e talvez no revisionismo 

político de partidos de extrema-direita. Pode-se pensar também que o fascismo, e mais 

especificamente o nazismo, resistem como contraponto mórbido das sociedades democráticas. 

A forma como o estado Alemão administrou a vida em termos de sua instrumentalização e 

burocratização jaz como um tipo de ‘case de sucesso’ para a administração biopolítica, 

conforme sugerem, em maior ou menor grau, as obras de Michel Foucault, Giorgio Agamben 

ou Roberto Esposito. 
38

  

 Giorgio Agamben (1995/2007), derivando seu pensamento dos escritos de Foucault 

(Vontade de Saber) e Hannah Arendt (A condição humana), associa o termo Biopolítica a um 

modelo de soberania ocidental moderna em que a vida passa a ocupar o centro da cena 
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No original: “The molecularization of the processes of repression, and by extension, this prospect of a micro 

politics of desire, are not therefore linked to an ideal evolution of history or to ideological mystifications, but to a 

transformation of material processes, to a deterritorialization of all forms of production, whether it involves 

social production or a desiring-production”. (GUATTARI, 2009:175) 
38

 Ver DEAN, Jodi  (2010:2). Drive as the structure of biopolitcs.  
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política. De forma semelhante a Zigmunt Bauman em Modernidade e Holocausto ele sugere 

que os campos de concentração são uma espécie de matrix ou nomos do espaço político no 

qual vivemos ainda hoje.  

Roberto Esposito (2008) se preocupa com os efeitos de uma administração política do 

corpo e do desejo para a identidade pessoal, apontando para o horizonte biopolítico 

compartilhado entre fascismo e democracia como um problema fundamental da política 

contemporânea. Como Jodi Dean (2012:2) escreve: “Agamben e Esposito sublinham nosso 

continuo aprisionamento às lógicas e suposições políticas que produziram a eugenia, nazismo, 

fascismo e os campos de concentração”.  

 Apesar de fazer parte de uma base teórica geral sobre a qual nos assentamos, essa 

última perspectiva constitui, por enquanto, um excesso que escapa as nossas possibilidades e 

vai muito além de nossos objetivos específicos. Pelo momento vale salientar que é do 

fascismo enquanto um desejo reterritorializado no interior mesmo das sociedades de 

consumo, sobre o qual voltaremos a nossa atenção. É do fascismo como uma percepção 

moldada segundo imperativos superegóicos normativos, e que deseja a autoridade. É também 

um fascismo que se corrigiu politicamente, e que se expressa por vias sintomáticas ou 

desmentidas de um ‘reprimido histórico’. Por fim, uma sensibilidade que se atualiza por meio 

de uma negociação de traços dispersos na imagem, que permitem acessar um conjunto de 

imperativos fascistas como a superioridade ética e estética da branquitude, o anti-

intelectualismo, o culto à fisicalidade saudável e à extirpação da degenerescência – 

características que concorrem tacitamente para uma experiência do entretenimento que se 

tornou parte do cotidiano na nossa cultura visual.  

 Parto da premissa de que a sensibilidade fascista, após fundada em um momento 

histórico dado, dificilmente não estará presente sob a forma de pequenas, discretas e invisíveis 

agências de celebração do poder, em suas formas mais reacionárias e normóticas, e, que mais 

do que nunca, possuímos aparatos visuais e psíquicos para vivenciarmos minimamente 

fantasias eugênicas de forma segura e politicamente ‘desengajada’.  

 Ao mesmo tempo, ao restringir o nosso objeto de pesquisa à cultura visual, 

especialmente àquela que se articula à paisagem da produção midiática de entretenimento, 

estaremos localizando um espaço privilegiado de análise da desterritorialização fascista, 

baseando-nos especialmente na idéia de que o fascismo é um desejo que anseia a submissão à 

autoridade. A sua presença na imagem nos permite acessar, portanto, às modificações (e 

atualizações) dos imperativos superegóicos que regulam os modos de satisfação típicos das 

recentes sociedades de consumo.  
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Se até o fim da segunda guerra mundial a hipótese repressiva freudiana (1929/2001) 

explicava toda possibilidade de civilização somente através da renúncia pulsional e do 

sentimento de culpa instituídos por um superego patriarcal, a partir da segunda metade do 

século XX, e com as modificações históricas que acompanharam o segundo pós-guerra, um 

novo modelo de sociedade, não mais centralizada a partir da função repressiva, tornava-se 

possível por meio da disseminação generalizada das práticas de consumo
39

.  

 Os padrões de socialização de uma sociedade de produção cujo ethos fundava-se em 

torno do acúmulo de bens e de uma ética do trabalho ascética - como Max Weber (1904/2004) 

descreveu em A ética protestante e o espírito do capitalismo - viriam a ser suplantados pelos 

padrões de uma sociedade cujo problema econômico fulcral giraria em torno do incentivo às 

práticas de consumo e de um consequente hedonismo irrestrito. Christopher Lasch, autor de A 

cultura do narcisismo, nos ajuda a pensar nas transformações do próprio superego como 

instância psíquica repressora sob o domínio desse novo modo de ser em sociedade.  

 

O declínio da autoridade institucionalizada, em uma sociedade 

ostensivamente permissiva, no entanto, não leva a um declínio do superego 

nos indivíduos. Pelo contrário, encoraja o desenvolvimento de um superego 

severo, punitivo, que extrai a maior parte de sua energia psíquica, na 

ausência de proibições sociais autoritárias, dos impulsos destrutivos e 

agressivos do id (...) Perseguido por vagos descontentamentos, o ‘homem 

psicológico’ do século XX não busca nem o autocrescimento individual, 

nem a transcendência espiritual, mas a paz de espírito, sob condições que, 

cada vez mais, combatem contra ela. Os terapeutas se tornam seus principais 

aliados na luta pela tranquilidade. (LASCH, 1982:32-34) 

 

 Seguindo esse esquema, as figuras e imagens introjetadas como ideais de eu para o 

narcisista patológico hoje passariam a atuar de forma consideravelmente diversa daquelas que 

pairavam como fundamentais à atuação social na modernidade. Essa reconfiguração do 

supereu, adequada às novas exigências de um capitalismo desterritorializado, passaria a 

associar o desejo que gira em torno de padrões socioculturais a imagens ideais participantes 
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Sobre as modificações históricas da função superegóica na passagem da sociedade de produção ou 

modernidade para uma sociedade de consumo ou pós-modernidade, ver especialmente LASCH, Christopher 

(1983: 32-34). A cultura do narcisismo, ZIZEK, Slavoj (1992:71) Eles não sabem o que fazem e SAFATLE, 

Vladimir (2008: 117-133). Cinismo e Falência da crítica. Em geral, o superego ou supereu é um conceito da 

metapsicologia freudiana referente à uma instância psíquica normativa, que funciona como um imperativo 

categórico (ou despótico, como acusarão Deleuze e Guattari) resultante da passagem pelo Édipo. Ele pode ser 

entendido como uma ampliação da noção de ideal de eu. Ver FREUD, Sigmund (1914 e 1929). Sobre o 

narcisismo uma introdução e O mal estar na civilização. 
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da própria retórica do consumo, de seu excesso, fluidez, efemeridade, e na perspectiva que é a 

nossa, aos possíveis fascismos de uma obrigatória liberdade irrestrita, como resume a 

sentença foucaultiana: “Fique nu, mas seja magro, bonito e bronzeado!” (2009:147). 

Como então este ‘adoecimento’ do desejo por ideais de pureza, ordem e higiene, 

tipicamente modernos, seria capaz de se adaptar às demandas sociossimbólicas de sociedades 

que passaram a exaltar a diversidade, a alteridade, o multiculturalismo e que têm no pastiche e 

na parodia expressões estéticas privilegiadas?  

Essa questão nos leva a pensar nas relações estritas e diretas entre o fascismo e o 

cinismo, como sugeriu primeiramente Theodor Adorno (1951/2001). No sentido de que essa 

forma de racionalidade seria capaz de por lado a lado isso que chamam de pós-ideologia das 

democracias neoliberais de hoje e aquilo que foi acusado de pseudo-ideologia dos estados 

fascistas de ontem.  

Em Minina Moralia, livro que reúne fragmentos reflexivos sob a égide do que 

chamava de ciência melancólica, Adorno aponta para uma característica da violência fascista 

que é capaz de desvelar o caráter paródico geral dessa forma política: a sua phonyness – 

palavra inglesa que remete a um tipo de falsidade que se efetiva por meio de um 

procedimento de ironização. Nesse sentido, o fascismo seria para Adorno, uma forma 

ideológica que demanda uma disposição subjetiva, a qual, no final das contas, não a leve a 

sério.  É como se a perfeição técnica dos programas fascistas só atingissem o seu grau de 

eficiência com base num tipo de ‘cegueira’ providencial entre seus seguidores. Impostura que 

caracterizaria o que ele veio a chamar de phony war, uma guerra bastante diferente daquela a 

qual estamos acostumados a projetar: 

 

Brota ela, decerto, da disposição fascista para rejeitar a realidade do horror 

como "simples propaganda", a fim de que o horror se leve a cabo sem a 

menor oposição. Mas como todas as tendências do fascismo, também esta 

tem a sua origem em elementos da realidade que se impõem precisamente 

em virtude dessa atitude fascista, que os assinala com cinismo. A guerra é, 

sem dúvida, phony, mas a sua phoniness é mais terrível do que todos os 

horrores, e os que de tal troçam contribuem para a desgraça. (ADORNO, 

2001:45) 

 

 Vladimir Safatle (2008: 99) redimensiona esse caráter de phonyness do fascismo 

apontado por Adorno, articulando-o aos modos de funcionamento do capitalismo 

contemporâneo, no sentido de que ambos se estruturariam a partir de vínculos sociais phonies, 

ou seja, previamente ironizados. O que afastaria o fascismo da concepção simplista de que 
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não passaria de uma forma política manipuladora, para compreendê-lo como uma disposição 

subjetiva fundada no próprio laço social, e sendo assim, tacitamente acordada (e desejada).  

Essa característica claustrofóbica e apática da atitude fascista, e seu vínculo direto com 

um modo de racionalizar eminentemente cínico, será o objeto sobre o qual nos voltaremos no 

próximo capítulo, especialmente a partir dos escritos de Peter Sloterdijk (1983) e, outra vez, 

Vladimir Safatle (2008), que repensam e aprofundam o insight adorniano respectivamente a 

partir de um retorno à história da República de Weimar e dos usos cínicos da linguagem pela 

indústria cultural contemporânea. Com isso, tentaremos deixar claro que, ao estabelecer a 

racionalidade cínica como um modus operandi essencial aos percursos gerativos de sentido e 

prazer visual, a imagem tem aumentado o seu potencial sensível de agenciamento fascista ao 

mesmo tempo em que se apresenta aparentemente blindada à crítica.  
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3 
CINISMO COMO FASCISMO: 

a manutenção do ‘eu’ desde a imagem conservadora 

à politicamente correta.   
 

Uma crítica da razão cínica permaneceria um jogo acadêmico de contas de 

vidro se não buscasse a conexão entre o problema da sobrevivência e o 

perigo do fascismo (tradução nossa)
40

.  

 

Peter Sloterdijk, The Critique of Cynical Reason, 1983/2010: 8 

 

3.1-Imagens de harmonia social.  

 

 Algumas séries televisivas americanas dos anos 1950, como The adventures of Ozzy 

and Harriet (ABC, 1952-1966), Father knows Best (NBC, 1954-1960) e Leave it to Beaver 

(CSB/ABC, 1958-1963) celebravam o modelo familiar americano do período pós-guerra 

como a expressão de um corpo social saudável. Os bairros de classe média com suas casas 

expostas e gramados exuberantes, enriquecidos pela saliência consumista da chamada geração 

baby boom, funcionavam como lócus imaginário da normalidade suprema, afastados como 

eram dos centros caóticos, cosmopolitas e malcheirosos das grandes cidades.  

 

 

Figura 9 – Elenco de Father Knows Best. 

 

Especialmente em The adventures of Ozzy and Harriet, podia-se acompanhar o 

cotidiano de uma família inteira da ‘vida real’: os Nelson. O plot repetia-se em torno das 
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 No original: “A critique of the cynical reason would remains an academic glass bead game if it did not pursue 

the connection between the problem of survival and the danger of fascism”. (SLOTERDIJK, 2010:8) 
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‘aventuras’ do dia a dia de Ozzy, o pai sempre ocupado com atividades em torno da casa, 

junto a sua esposa Harriet (a figura maternal vestida em avental) e seus filhos David e Erick, 

preocupados com garotas do High-School, carros e bailes de formatura.  

A elevação da família branca de classe média à imagem exemplar de harmonia social 

sob o ‘apolítico’ gênero da comédia de costumes refletia as fantasias recentes de uma 

América inflada pelo slogan recente de maior nação mundial. As visões dos subúrbios onde 

nada acontecia, locais supremos da prática da liberdade, enquanto entretinham uma grande 

audiência, refletiam e reafirmavam no repertório televisivo clichês visuais persistentes da 

modernidade, como por exemplo, o que associava a cor branca à beleza e à moralidade, bem 

como o que passaria a associar - no universo dos seriados televisivos e dos filmes 

hollywoodianos - o estilo familiar americano suburbano a um modelo bem sucedido de 

incursão dos valores tradicionais na recente sociedade de consumo. A dimensão obscura que 

operava sob produtos midiáticos incólumes como The adventures of Ozzy and Harriet jazia, 

portanto, em sua própria normalidade, ou mais especificamente, na naturalidade com que as 

imagens de uma família branca habitante de um bairro branco satisfaziam sua audiência sem 

que isso apresentasse maiores problemas à segurança e afirmação psicopolítica do eu. 

 

 

Figura 10 - The adventures of Ozzie and Harriet. 

 

Esta ideia de diversão, conveniente à onda conservadora da década de 1950, ainda 

conseguia liberar momentaneamente a consciência do espectador de alguns contrapontos 

irrefletidos, como as convulsões sociais referentes aos atritos de classe, gênero e etnia que 

redimensionariam profundamente as relações entre política e estética durante a próxima 

metade do século XX. Os ideais de uma comunidade anglo-saxônica burguesa, inspirados 

ainda segundo o projeto estético da modernidade, deveriam ser retrabalhados pela cultura do 

entretenimento visual, com vistas a acomodar-se confortavelmente às demandas de uma nova 

forma de consciência. Esta família branca, outrora celebrada como a matriz da normalidade 
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ideal por uma audiência que crescia a passos largos, não poderia mais evitar a realidade 

diversa que começava a gritar não apenas pela igualdade de direitos civis, mas pela sua 

inserção no espaço da cultura visual midiática.  

 

 

Figura 11 – Respectivamente, imagem de divulgação de Julia (NBC, 1968-1971): sitcom 

americano estrelado por uma atriz negra (Diahann Carrol) e o elenco de ¿Qué Pasa, USA? 

(PBS, 1977-1981) primeiro sitcom bilíngue sobre família de imigrantes cubanos. 

 

 

 O comentário irônico de Terry Eagleton, abaixo, ilustra os anseios psicopolíticos 

subsequentes a este “remanejamento” conceitual da outridade que passou a operar no cerne da 

consciência ocidental a partir do segundo pós-guerra, e que refletiu em uma diversidade de 

setores de sua produção cultural, comprometida com o alargamento das audiências.  

 

(...) se você fosse branco e ocidental, seria melhor ser mais ou menos 

qualquer um que você mesmo. O oportuno desenterrar de uma avó celta ou 

um esbarrão casual num primo de segundo grau, mas da Cornualha, poderia 

servir, em alguma medida, para amenizar a sua culpa. Com uma arrogância 

superficialmente mascarada de humildade o culto a Outro presume que não 

existam conflitos e contradições dentro das próprias maiorias. (2005:37) 

 

A lógica de angariação das audiências pela cultura do entretenimento televisivo 

americano dos anos 1950 exemplifica um aspecto da sociedade de consumo capaz de por em 

evidência a sua “desastrosa normatividade”, para usarmos outra vez um termo agudo de 

Eagleton (37).  E embora não caiba, para este momento, uma discussão sobre a lógica cultural 
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do capitalismo contemporâneo, importa ressaltar o seu papel decisivo para os nossos atuais 

regimes de visualidade. Da mesma forma que um dia amou imagens de pureza e 

produtividade, ele agora engloba para si a pluralidade e o consumo.  

Nesse sentido, dentre as imagens que povoam a complexa paisagem midiática, aquelas 

que se preocupam em exibir a harmonia, a ordem e a beleza guardarão a partir de então, e a 

despeito de si, uma tensão psicopolítica escamoteada. O contraponto de seu efeito terapêutico 

caracteriza-se, portanto, por uma artificializada indiferença política, que não agrida a um 

conjunto de crenças partilhadas e organizadoras da vida social.  

Em A cultura do narcisismo Christopher Lasch (1983: 28) explica a sensibilidade 

terapêutica como uma ilusão de bem-estar pessoal e segurança psíquica, associando-a um 

sentimento narcísico de estabelecimento da identidade em prol de si mesma e antes de sua 

implicação em qualquer causa mais ampla. Baseando-se em dados sociológicos referentes a 

hábitos culturais organizados em torno do consumo e do bem-estar nos Estados Unidos dos 

anos 1970, Lasch entendeu que a dimensão política da vida cotidiana começou a perder 

espaço na esfera pública ou mesmo confundir-se com a dimensão privada de preservação e 

conforto do indivíduo, o que constituiria o traço narcísico inevitável do chamado ‘homem 

psicológico’, fruto do liberalismo burguês da modernidade. São suas as seguintes palavras 

sobre as consequências psicossociais desse cuidado excessivo do eu: 

 

As pessoas do século XX erigiram tantas barreiras contra emoções fortes e 

investiram essas defesas com tanta energia contra impulsos proibidos, que 

não mais conseguem sentir o que é deixar-se inundar pelo desejo (...) 

Suaves, submissas e sociáveis por fora, elas fervem em um ódio interior, 

para o qual uma sociedade densa, superpopulosa e burocrática pode divisar 

poucas saídas legítimas.  

 

Dado o contexto, partimos primeiramente da idéia de que a descrição dos modos de 

satisfação que exercemos junto a algumas imagens de harmonia física e social em sociedades 

democráticas permite que acessemos uma variedade de sintomas culturais e fantasias 

ideológicas que de outra forma se conservariam transparentes e irrepreensíveis, e, por 

conseguinte, que algumas negociações estéticas na cultura visual podem satisfazer, sem mais 

problemas, a aparente irresistibilidade de algumas fantasias fascistas mesmo quando parece 

prevalecer um discurso sobre o valor da liberdade e da multiplicidade no quadro da imagem. 

Desde a paisagem midiática conversadora, que projetou imagens de um corpo social perfeito, 

‘ingenuamente’ branco e livre da degenerescência às paisagens politicamente corretas 
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presentes na cultura midiática contemporânea, o desejo fascista diluiu-se em imagens que 

aparentemente passaram a aceitar e amar a outridade.  

 Na perspectiva do entretenimento visual sobre tais imagens, a apresentação do 

conceito de cinismo como uma forma de racionalidade decisiva à desterritorialização de uma 

sensibilidade fascista no seio das atuais sociedades de consumo parece ser um passo 

determinante para explicarmos em que medida a imagem atualiza fantasias fascistas. Nesse 

capítulo, notadamente teórico, vamos tentar definir esse cinismo e entender como é possível 

às imagens politicamente corretas da atualidade secretarem seus microfascismos. 

 O aspecto em torno das teorias do cinismo o qual será mais enfaticamente explorado 

diz respeito ao conceito de “falsa consciência esclarecida” desenvolvido pelo filósofo alemão 

Peter Sloterdijk (1983/2010: 3-9). Também explorado sob a vertente psicanalítica (Slavoj 

Zizek; Vladimir Safatle) como uma forma de suporte à fantasia ideológica frente a situações 

sociais anômicas, os modos de enunciação desta racionalidade sumarizam as condições para 

uma neutralização moral de posturas capturadas pelo poder e para a salvaguarda psicopolítica 

do eu, como lócus de enunciação privilegiado em nossa cultura. 

 Para tanto, tencionaremos ao máximo a tese de que a experiência estética fascista 

depende, amplamente, de um tipo de desejo de autoengano. Nesse sentido, a assunção do 

chamado politicamente correto, com veremos na última seção do capítulo, tem um outro lado 

compensatório estratégico para o exercício dos fascismos moleculares. Afinal, celebrar a 

normatividade de uma família branca e loira hoje apresenta-se como uma tarefa bem diferente 

daquela dos anos 1950.  

Ao evidenciar esta função terapêutica do cinismo frente a desejos latentes, traçaremos 

alguns parâmetros necessários para entender como a duplicidade da expressão cínica dos 

meios de comunicação permite que sensibilidades fascistas se concatenem a um discurso 

liberal de inclusão da diversidade. Como principais referenciais teóricos serão trazidos 

conceitos de Peter Sloterdijk e revisões de Vladimir Safatle, cujos escritos tocam diretamente 

temas como ideologia, desejo, mídia e estética.   

Os dois, atualizadores do espírito frankfurtiano, abordam as correlações entre fascismo 

e democracia com especial atenção para os aparatos midiáticos: seja a cultura do 

entretenimento como um todo, no caso da crítica à bestialização midiática e a reformulação do 

conceito de massa realizado por Peter Sloterdijk (1983/2000/2002), seja através da indústria 

cultural e sua estetização da linguagem cínica (Safatle, 2008). 

Na próxima sessão apresentaremos as principais ideias de Peter Sloterdijk em torno da 

falsa consciência esclarecida, que se baseia numa forma de crença, antes de mais nada, 
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narcísica. Este filósofo alemão pode ser lido como um autor que insiste em ratificar o aspecto 

‘fascistóide’ - para usar um termo seu (2002:24) - das mídias massivas ao redimensionar a 

tradição de seus antecessores, os autores da Escola de Frankfurt, para o interior de uma crítica 

à amnésia geradora “do lado simulacro da cultura pós-moderna” (HUYSSEN, 2010: XIV).  

A crítica à razão instrumental realizada por Marx Horkheimer e Theodor Adorno 

(1947) foi especialmente germinal à concepção de sua obra Crítica da Razão Cínica (1983), 

que, de acordo com Huyssen (2010) pode ser lida como um pastiche pós-moderno da 

Dialética do Esclarecimento, apesar de manter conservada a dor da melancolia adorniana: 

“Sloterdijk seria o último a esquecer as experiências totalitárias do século  XX; afinal, seu 

pensamento está ancorado no insights torturados da Teoria Crítica e não pode ser acusado de 

amnésia. (XV-XVII) 

 

3.2 – Peter Sloterdijk: velhas e novas massas e o cinismo da comunicação fascista.  

 

Psicologicamente, os cínicos do presente podem ser entendidos como 

melancólicos fronteiriços, que conseguem manter seus sintomas de 

depressão sob controle e permanecer mais ou menos capazes de trabalhar 

(...) Um certo amargor chique proporciona um meio-tom as suas atividades 

(...) O novo e integrado cínico tem até o compreensível sentimento sobre si 

mesmo como sendo o de uma vítima ou alguém que se sacrifica. Por trás 

dessa fachada hábil, colaborativa e dura, esconde-se  um mundo de 

infelicidade e uma necessidade de chorar. Aí existe algo de um sentimento 

de luto por uma inocência perdida, luto por um conhecimento melhor, contra 

o qual toda ação e trabalho são agora direcionados (tradução nossa)
41

.  

 

Peter Sloterdijk, Critique of Cynical Reason, 2010:5 

 

O luto por um ‘conhecimento melhor’ é um dos traços que marcam a mentalidade do 

homem cínico da modernidade, avesso à complexidade dos fenômenos, temeroso em relação 

às experiências autênticas e hipnotizado pela ideia de um ‘eu’ cartesiano, pseudo-subjetivo e 

moralmente blindado. Mas se ele amarga essa perda, é porque a noção de que ‘conhecimento 

é poder’ difundiu-se como vetor de racionalização do projeto da modernidade. Esta sentença 
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No original: “Psychologically, present day cynics can be understood as borderline melancholics, who can keep 

their symptoms of depression under control and can remains more or less able to work (...). A certain chic 

bitterness provides an undertone to its activity (…) The new, integrated cynicism even has the understandable 

feeling about itself of being a victim and of making sacrifices. Behind the capable, collaborative, hard facade, it 

covers up a mass of offensive unhappiness and the need to cry. In this, there is something of mourning for a ‘lost 

innocence’, of the mourning for better knowledge, against which all action and labor are directed”. 

(SLOTERDIJK, 2010:5) 
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marca o ponto de partida de Sloterdijk (xvii) para explicar as transformações por quais passou 

a relação da consciência com o esclarecimento até atingir um nível de instrumentalização 

inédito na história. Para o filósofo, enquanto Friedrich Nietzsche elucidava a idéia de que por 

trás da vontade de saber há sempre uma vontade de poder (Wille zur Macht) o conhecimento 

tornava-se objeto de usurpação política para a “velha democracia social alemã” (xvii).  

Num sentido amplo, essa forma de relacionamento com o conhecimento pode ser 

entendido através da figura literária de Fausto (GOETHE, 1806), ou melhor, pela 

compreensão de que sua vaidosa sede de saber o escravizou a Mefistófeles, o demônio pós-

cristão, a quem Sloterdijk encara como figura central da estética moderna. “Quando abre a 

boca (...) ele não é nada além de um filósofo burguês: realista, antimetafísico, empiricista, 

positivista” (175). O desespero de Fausto ao tentar escapar de suas próprias limitações e 

alcançar cada vez mais conhecimento o tornaram insensível à própria experiência com o 

saber. O desejo pelo poder o mobilizou de tal forma que sua existência se reduziu a um 

exercício infinito de autorreflexão. Adoecido por um narcisismo patológico, Fausto profetizou 

o desencantamento e o falso esclarecimento do homem da modernidade.  

As ciências modernas e as teorias do poder no século XIX (luta de classes, 

tecnocracia, vitalismo entre outras) enfraqueceram a relação erótica com o saber e deram 

lugar à uma politização do pensamento. O esclarecimento adequou-se a um jogo de forças em 

que as formas de se estabelecer ou partilhar o conhecimento tornaram-se mais relevantes que 

o conhecimento em si. A enciclopédia e a mídia impressa foram os meios através dos quais 

pôde-se enquadrar o universo sob o epíteto da informação e das notícias (SLOTERDIJK, 

2010:309). O corpo e os sentidos foram postos em segundo plano nesse processo. O 

simplismo e a transparência das ideias;  a ‘des-sensibilização’ dos objetos do conhecimento e 

a tecnicização dos fatos cotidianos abriram espaço ao cinismo para fundar-se enquanto figura 

da racionalidade estratégica diante do desencantamento. 

Esta função pode ser explicada por meio do termo cunhado por Sloterdijk: ‘falsa 

consciência esclarecida’ (5). O cinismo – antes uma forma de conhecimento (kynismo) ora 

irônico, ora sarcástico, desafiador de relações classistas estabelecidas – tornou-se um veículo 

racional de dissuasão da moralidade ao cair nos domínios da sociedade burguesa. A partir do 

momento em que esta “construiu uma ponte” (4) entre o conhecimento daqueles que estavam 

no topo da sociedade e os representantes de seus setores mais baixos (os plebeus, que no 

século XIX viriam a ganhar o estatuto de ‘massa’) pode-se perceber a germinação dessa 

figura da racionalidade nos laços sociais.  
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O cínico dos dias atuais seria uma figura das massas: um sujeito mediano pressionado 

pelos efeitos individualizantes do espaço urbano e do clima midiático. “A pessoa com o olhar 

limpo e ‘maligno’ desapareceu na multidão”, ele diz (4). Apesar de advertido da lacuna entre 

as máscaras ideológicas e a realidade social, o cínico moderno não se deixa afetar 

psicopoliticamente, pois, diferentemente do sujeito irônico, não objetiva ‘marcar’ nenhum 

tipo de postura enunciativa.  

 Sloterdijk retorna à República de Weimar (Alemanha, 1919-1933) como o momento 

na modernidade (e, portanto, como modelo epistemológico privilegiado) em que esta 

racionalidade pela primeira vez emergiu como uma dominante cultural.  

 

A república de Weimar é um daqueles fenômenos através dos quais nós 

podemos estudar melhor o preço a ser pago pela modernização de uma 

sociedade. Grandes avanços técnicos são trocados por uma intranquilidade 

crescente; conveniências da civilização por um  vazio de sentido existencial. 

Grandes empreendimentos são alavancados, mas ali, no cantinho escuro uma 

questão permanece: Qual o sentido disso tudo, e o que isso tem a ver 

comigo? Por trás da intelligentsia que rege isso tudo não há uma “falsa 

consciência” que se esconde em um lugar, mas antes, uma consciência 

diluída em toda parte. E porque mais nada é “sagrado” para essa consciência, 

ela se torna gananciosa. Um mundo de instrumentos está aos pés dessa 

ganância amorfa e imprecisa, mas ela não encontra satisfação real em 

nenhum deles. (2010: 385, tradução nossa)
42

 

 

Ele explica que as políticas pré-nazistas da república de Weimar não eram vivenciadas 

nos termos de crenças profundamente arraigadas, mas se estabeleciam por meio da 

propagação de uma ideologia reflexiva. A manipulação artificial dos objetos de crenças, 

oferecidos oportunamente, objetivavam o cultivo de uma espécie de moralidade superior 

conveniente às carências de setores importantes da população. Os modos de racionalização 

encontravam em verdades inventadas uma linguagem na qual negatividade e consciência de 

contemporaneidade se tornavam idênticos. Nos moldes dessa consciência miserável, porém 

modernizada, o desencantamento era amortecido por meio de um faz de conta da crença em 
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 No original: “The Weimar Republic is one of those historical phenomena through which we can best study 

how the modernization of a society has to be paid for. Enormous technical achievements are exchanged for an 

increasing uneasiness, in the unculture; conveniences of civilization for the feeling of meaninglessness. Huge 

enterprises shoot up, but in the half-shadow the question remains: What is the meaning of it all, and what does it 

have to do with me? In the intelligentsia, which consciously went through and participated in the process, there 

is no longer anywhere a “false consciousness” in the simple sense but rather dissolute consciousness on all sides. 

Because nothing is “sacred” to this consciousness anymore, it becomes greedy. A world of instruments at the 

feet of this amorphous and imprecise greed, but it finds no real enjoyment in them”. (SLOTERDIJK, 2010: 385) 
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‘referentes’ artificialmente ofertados, fazendo desse momento histórico um período fundador 

(389) da estrutura cínica em sua dimensão cultural dominante. 

 A relação entre fascismo, cinismo e a artificialidade de crenças assimiladas nos 

moldes de um falso esclarecimento deve ser entendida, em Sloterdijk, a partir da 

reciprocidade de dois elementos fundados na modernidade, e que nos interessam 

determinantemente: o fenômeno das massas e as suas mídias, os quais colaboram para 

possíveis comparações entre os modos de racionalização de uma cultura fascista 

historicamente situada e a sensibilidade fascista desterritorializada sobre a qual nos 

debruçamos. 

No centro desta perspectiva se encontra uma outra obra de Sloterdijk, O desprezo das 

massas (2002), em que revisa o livro de Elias Canetti Massa e Poder (1960) sobre a 

fenomenologia do espírito das massas na modernidade. Segundo Canetti, a introdução das 

massas na história (século XVIII/XIX) não ocorre por meio de um movimento emancipatório 

filosófico progressista, como faria supor a tradição hegeliana, mas sim através da 

disseminação da ideia de que todo o poder e todas as formas de validade de expressão partam 

de muitos. Ao invés de uma multidão consciente dos direitos à dignidade - anteriormente 

atribuída aos privilégios metafísicos do senhor: vontade, saber e alma – Sloterdijk concorda 

com Canneti que a cinética que arregimenta as massas é incompatível com o programa da 

época do jovem hegelianismo que seria o de lhe atribuir um caráter subjetivo. (2002:14). Ao 

ao invés de qualquer força crítica possível só era possível enxergar ali, ao parafrasear Canetti 

“um pretume de gente”.  

 

Canetti parece saber que, com tal formulação, ultrapassou os limites do 

sociologicamente normal e bem-vindo, pois toda teoria da sociedade 

empregada pela opinião pública, sobretudo quando se pretende crítica, deve 

falar de tudo o que é possível, não apenas desse escândalo do pretume 

humano. Ao insistir nessa evidência malvista, a arte descritiva de Canetti dá 

o melhor de si. Onde fica tudo preto de gente, lá se revela a essência da 

massa como pura sucção. A via da sucção leva para baixo e para o meio. 

(SLOTERDIJK, 2002:15) 

 

Tal incompatibilidade entre subjetivação e massa se daria, de acordo com Sloterdijk, 

pelo caráter de sua própria formação: “indiferenciado”, “vago” e “frágil” (17) conduzido por 

correntes de imitação e excitações epidêmicas, registrados nas então mais reconhecidas 

teorias
43

 acerca da psicologia das massas. O caráter regressivo destas imensas reuniões poria 
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LE BON, Gustav. (1895) A psicologia das massas; TARDE, George. (1901) L'opinion et la foule; FREUD, 

Sigmund. (1921) Psicologia de grupo e análise do ego.  
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em colapso a visão romântico-racional do sujeito democrático e acarretaria não mais que uma 

radical experiência de pseudo-emancipação e pseudo-subjetividade; em suma, uma 

experiência de falso esclarecimento: “Somente todos juntos podem libertar-se de seus fardos 

de distância (...) Por causa desse feliz momento em que ninguém é mais, ninguém é melhor do 

que o outro, as pessoas se tornam massa (CANETTI, apud SLOTERDIJK, 2002:18).   

Para Sloterdijk a figura de linguagem “pretume de gente” pertence, no entanto, a um 

estágio da modernização em que a massa se caracterizava por uma forma de ajuntamento. E a 

teoria de Canetti, embora datada, mereceria reconhecimento por ter fixado teoricamente este 

estágio histórico. Mas a situação da massa contemporânea é diferente, ele afirma, visto que a 

sua característica de ‘ser’ ou de ‘sujeito’ não se baseia mais na reunião física, e sim, na sua 

participação junto aos meios de comunicação. Perspectiva que nos interessa, pois, ao mesmo 

tempo em que reflete sobre uma representação óbvia daquilo que é classicamente reconhecido 

como massa, atualiza o seu sentido ao invés de negar a sua existência hoje, nos ajudando a 

compreender que, da mesma forma que o fascismo, a imagem que temos do que seja a 

‘massa’ atravessou um processo de molecularização, como se pode notar no seu comentário a 

seguir: 

 

A consequência disso é que as sociedades de hoje – ou se pode dizer: as pós-

modernas - não mais se orientam primariamente pelas suas próprias 

experiências corporais, mas se observam apenas por meio de símbolos de 

comunicação de massa, de discursos, modas, programas e celebridades (...) 

Em seu “abandono organizado” – como Hannah Arendt chamou a situação 

psicossocial do início das dominações totalitárias – eles formam a matéria 

prima de todos os experimentos antigos e futuros de dominação totalitária e 

midiática. (...) Só nos raros momentos, quando em festivais populares a 

massa de felicidade é fundida num corpo coletivo extático, ainda brilha 

através da apatia pós-moderna uma centelha dos dionísios políticos e das 

reuniões de multidão lúcida despertada por si mesma – especialmente tão 

logo uma tonificante música pop, pronta para o uso, proporcione aos 

reunidos sua excitação e descarga. (20-23). 

 

 O que diferenciaria, segundo Sloterdijk, as massas da modernidade e da pós-

modernidade, ou seja, a massa preta clássico-moderna da massa midiatizada, colorida e 

estilhaçada é a substituição do princípio do líder pelo princípio do programa, ambos 

fundamentadas em um processo de identificação narcísico. A diferença entre descarga e 

entretenimento seria na verdade uma “continuidade funcional” (30) entre de um lado o modo 

cínico de arregimento de afetos típico da estética fascista (ocupada em alimentar um 

narcisismo grupal) e, do outro, o culto ao estrelismo da cultura midiática em que cada um 
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acessa o seu ideal a sua maneira. Em ambos os casos, o fenômeno caracterizado pela 

subordinação radical da percepção a formas de “idealização”, “transfiguração” e 

“superestimação” (2002:27) 
 
com vistas a uma neutralização do pensamento ou ao seu auto-

engano, desvelaria o potencial fascista atemporal desse modo de comunicação: 

 

O segredo do Führer de antes e dos astros de hoje consiste no fato de que 

são tão semelhantes aos seus mais apáticos admiradores como não o ousaria 

supor qualquer envolvido (...) Neste sentido, a autoconsciência de Hitler de 

ser a encarnação de um destino era adequada ao seu papel histórico na mídia. 

Nele o narcisismo funcional tornou-se próprio para os palcos. O sonho do 

grande sucesso sem mérito tornou-se verdadeiro nele e, através dele, para 

inúmeras pessoas. Por ser capaz de reunir em si as infâmias sonhadoras dos 

mais variados grupos nas mais diversas partes. (2002:31) 

 

 Este traço bestilizador da mídia viria como um substituto radical ao que Sloterdijk 

chama de remédios domesticadores para a crise do humano diante de seu autorretrato após 

1945: o cristianismo, o marxismo e o existencialismo. A mídia ofereceria uma outra maneira 

de evitação da “radicalidade última da questão sobre a essência do ser humano” (2000:23), 

oferecendo uma participação na coletividade, sintonizando-a com a informação, e 

principalmente, à idéia de que os tempos de ‘ingenuidade’ (naïvité) acabaram.  

Com esse pensamento, Sloterdijk não torna evidente apenas a capacidade de 

domesticação (via bestialização) do humano pela mídia como um dispositivo pós-humanista, 

mas também põe em cheque o próprio caráter criador/seletor do humano por meio dessa 

domesticação. Os meios de comunicação de massa daquele momento em diante assumiriam a 

tarefa que teria pertencido anteriormente aos letrados humanistas: criar outros seres humanos 

baseando-se na sua relação com a própria idéia/imagem do que é humano. Segue o trecho 

decisivo de sua obra Regras para o parque humano: 

 

Reconhecer que a domesticação do ser humano é o grande impensado, do 

qual o humanismo desde a Antiguidade até o presente desviou os olhos, é o 

bastante para afundarmos em águas profundas. Certamente a leitura (Lesen) 

teve um imenso poder na formação humana – e, em dimensões mais 

modestas, continua a tê-lo; a seleção (Auselen) contudo – seja como for que 

tenha sido levada a cabo – sempre funcionou como a eminência parda por 

trás do poder (...) Daqui, é só um passo, ainda que ambicioso, para a tese de 

que os homens são animais dos quais alguns dirigem a criação de seus 

semelhantes enquanto os outros são criados – um pensamento que desde a 

reflexão de Platão sobre a educação e o Estado faz parte do folclore pastoral 

dos europeus. É a marca da era técnica e antropotécnica que os homens mais 

e mais se encontrem no lado ativo ou subjetivo da seleção, ainda que não 
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precisem ter se dirigido voluntariamente para o papel do selecionador. 

(SLOTERDIJK, 2000:43-44) 

 

 Os meios de comunicação, assim, dotados de uma potência conflitante entre impulsos 

domesticadores e bestializadores, ao apresentarem um painel satisfatório sobre as 

semelhanças e desigualdades dos seres humanos, também forneceriam sutilmente um 

exercício político de negociação de características e padrões indiferenciados. Ao espelhar o 

‘humano’ segundo um conjunto de ansiedades e vontades, a cultura midiática sub-

repticiamente estaria agilizando um processo de neocriação sensível, afetivo e libidinal de 

protótipos adequados a esta percepção sempre dada como esclarecida, e que pode ser apenas 

semi-autônoma, semi-subjetiva e semi-emancipada, como aconteceu exemplarmente no 3º 

Reich: “Para nenhum culto à personalidade deste século”, afirma Sloterdijk (2002: 28), “vale 

mais a fórmula da idealização horizontal do que para a hitlermania, que nunca foi outra coisa 

senão uma auto adoração da mais lasciva mediocridade”. (2002: 28)  

A partir de tais premissas, queremos deixar claro basicamente qual a contribuição de 

Sloterdijk a esse trabalho. Ao discorrer sobre o fenômeno das massas na pós-modernidade, 

como ele aborda o que chamamos de sociedade de consumo, nos é permitido entrever uma 

conexão direta não somente entre cinismo e massificação do pensamento, mas também entre o 

fascismo e uma disposição subjetiva à massificação, entendida aqui como uma postura 

apática,  tendenciosamente cínica e seduzida pelo poder. Não afirmamos com isso que o risco 

fascista é inerente à cultura visual midiática, mas que ele pode ser experienciado quando os 

meios dessa cultura continuam funcionalmente a mesma fórmula de comunicação inaugurada 

pelo fascismo, a qual pode ser materializada estrategicamente em meio às infindáveis 

possibilidades plásticas e sensíveis da imagem.  

 Na próxima seção nos voltaremos às contribuições de Vladimir Safatle para a 

compreensão dessas estratégias no campo da linguagem. Fortemente influenciado pela 

psicanálise lacaniana e pela crítica adorniana, Safatle parte da premissa da falsa consciência 

esclarecida como um desafio à teoria crítica (asfixiada por um excesso de transparência 

ideológica na contemporaneidade). Como lidar com um autismo fascista parece ser um de 

seus desafios teóricos. Dois pontos específicos nos interessam aqui: I) a sua comparação entre 

fascismo e capitalismo contemporâneo pelo viés da racionalidade cínica e II) os parâmetros 

teóricos capazes de descrever as estratégias enunciativas da linguagem cínica.  
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3.3 – Safatle e os móbiles para a linguagem cínica.  

 

Hegel foi o primeiro a compreender que a modernidade, por sua força de 

erosão de formas tradicionais de vida, podia abrir espaço para a 

indeterminação e para o esvaziamento de toda substancialidade normativa do 

social. Um esvaziamento cuja estetização mais perfeita seria a ironia que 

nega toda possibilidade de a subjetividade autêntica pôr-se em uma 

determinidade socialmente reconhecida (...). O certo é que, partindo desse 

esquema hegeliano, podemos compreender o cinismo como uma disposição 

de conduta e de valoração capaz de estabilizar e interagir em situações de 

anomia.  

 

Vladimir Safatle, Cinismo e Falência da Crítica , 2008: 16-17 

 

Safatle compartilha pontos em comum com a teoria crítica reelaborada por Zizek e 

Sloterdijk, especialmente no que tange à suspeita de que a indeterminação ou o mal estar 

cultural eleva sempre o risco de se recorrer a uma “recuperação de vínculos substanciais em 

tradições aparentemente arruinadas” (2008:202). Uma das marcas de sua revisão crítica do 

cinismo diz respeito às formas como a linguagem, apoiada em distorções performativas 

paradoxais, pode embasar uma ideologia paródica, que funcione por meio de uma crença 

desprovida de crença, tal qual aconteceu à formação psicopolítica da República de Weimar.  

A interlocução que realiza entre a teoria de Sloterdijk e a produção da indústria 

cultural permite pensar em um enraizamento sensível fascista em sociedades que acreditam 

estar exercendo uma liberdade subjetiva e um respeito à multiplicidade: 

 

De fato uma análise empírica dos produtos recentes da indústria cultural 

mostra a prevalência desse esquema. Personagens de contos de fada que não 

mais se reconhecem e criticam seus próprios papeis, propagandas que 

zombam da linguagem publicitária, celebridades e representantes políticos 

que se autoironizam em programas televisivos: todos esses fatos são apenas 

figuras de um processo geral de ironização das formas de vida que nos 

coloca diante daquilo que Peter Sloterdijk chamou um dia de ideologia 

reflexiva, posição ideológica que porta em si mesma a negação dos 

conteúdos que apresenta. Maneira astuta de perpetuá-los mesmo em 

situações históricas nas quais eles não podem mais esperar enraizamento 

substancial algum. (101)  

 

 A falência da substancialidade normativa enquanto reguladora sociossimbólica capaz 

de articular verdades e sistemas de crenças profundamente enraizados caracterizaria um ponto 

em comum entre as sociedades fascistas e as sociedades liberais contemporâneas. Uma asfixia 
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das possibilidades de experiências autênticas com certos produtos culturais aconteceria em 

decorrência da ironização prévia de seus conteúdos.  

O modo de racionalização cínico diante deste esvaziamento de uma verdade 

referencial é entendido por Safatle (14) como uma solução possível capaz de estabilizar 

situações de crises e combater a ansiedade fáustica de que trata Sloterdijk. Assim o sistema de 

normas e valores estaria sempre passível de se inverter no momento mesmo de sua aplicação: 

“Como se fosse capaz de transformar o ‘sofrimento de indeterminação’ em motivo de gozo” 

(17). Ao tentar compreender como este gozo é possível por meio de uma crítica aos modos de 

satisfação das sociedades de consumo, Safatle toma como evidência teórica a crítica 

adorniana à ideologia fascista. Como vimos brevemente no capítulo anterior, esta teria 

funcionado como um jogo de máscaras em que o “fazer como”, ou a atuação coletiva, passou 

a definir identidades adequadas aos seus processos de socialização.  

 

(...) o caráter ‘carnavalesco’ da ideologia fascista, caráter de paródia que 

absorve, ao mesmo tempo conteúdos ideológicos aparentemente 

contraditórios, como por exemplo o vínculo camponês à terra e o culto 

futurista à indústria, seria, segundo Adorno, o segredo de sua força. Tudo era 

aparência posta como aparência e, fato de suma importância, sabia-se disso. 

(97) 

 

Os judeus como a essência do mal; a nostalgia campesina e idílica; uma redescoberta 

da mitologia nórdica e da fisicalidade helênica; o culto à tecnologia e à sensação em 

detrimento do intelecto... a colagem de elementos dispersos era oferecida como um engodo 

estilístico capaz de confortar e conciliar impulsos intolerantes ao nível de esclarecimento que 

a modernidade havia atingido. Homossexuais, anarquistas, ciganos, e sobretudo, judeus, 

adequavam-se à projeção universal de defeitos que, de acordo com Sloterdijk (2010:242) 

compunham um espelho para a ideologia decadente das classes alemãs falidas.  

 Esta ‘manipulação’, longe de operar dentro de um esquema de funcionamento 

ideológico ingênuo em que as massas estariam sendo iludidas ou enganadas é explicada por 

Safatle como uma posição de falsidade capaz de se sustentar somente pelo fato de se afirmar 

ironicamente enquanto tal. A ideologia emplacava a consciência por não se levar a sério; por 

ser maleável e acompanhar os fluxos psicológicos oportunamente. Oferecia-se algo a desejar e 

em contrapartida acreditava-se que era aquilo o que se desejava. 

 

(...) não poderíamos dizer que essa análise da ideologia fascista parece 

estranhamente próxima de algo fundamental em nossas sociedades ‘pós-

ideológicas’ pretensamente marcadas pelo desengajamento em relação a 
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todo projeto utópico? Se assim for, a semelhança entre o capitalismo bufão 

pós-ideológico de Lyotard e o fascismo em sua versão adorniana não seria 

mero acaso. Pois, nos dois casos, estaríamos diante de mecanismos de poder 

fundados em ideologias da ironização. (99) 

 

 O funcionamento desta crença desprovida de crença, a qual arranjou a sociedade de 

Weimar para o fascismo, teria pontos de semelhança, ou, uma diferença mínima, com a forma 

como a produção midiática contemporânea media os processos de socialização do desejo. 

Identificações irônicas suportadas por imagens distribuídas pelas mídias de massa - como 

aquelas atuadas junto aos líderes fascistas - permitem pensar no distanciamento reflexivo, no 

desengajamento moral e na autoadoração lasciva que qualificam a experiência estética 

fascista. O sujeito se reconhece e reconhece o seu desejo em uma imagem sem objetivação 

previamente determinada, o que faz parte da economia de significação que regula a função 

simbólica, mas que, sob as operações auto-afirmativas e confortadoras de uma ideologia 

reflexiva, acaba transformando-se em cinismo. Este distanciamento reflexivo permitiria aos 

sujeitos vivenciarem suas identidades a partir de um jogo de máscaras em que as aparências 

são postas enquanto aparências. Nas palavras de Safatle: 

 

Essa distância abriria o espaço necessário para a tolerância liberal ao outro 

(uma tolerância que não é imune à autodefesa intolerante). Entretanto, como 

a ironia seria basicamente um affaire privé, a retórica das democracias 

liberais continuaria aceita exatamente por não exigir convicção absoluta dos 

sujeitos; até porque o problema da justificação foi desvinculado do problema 

da verdade. Talvez essa seja mesmo a condição sine qua non para a 

perpetuação das formas de vida hegemônicas nas democracias liberais. (106-

108) 

 

 Tratando-se essencialmente de um problema da ordem da linguagem, ou da forma 

como esta se comporta a fim de manter o sujeito criticamente distanciado de suas ações e 

palavras, nos parece fundamental também entender como se efetua a passagem do cinismo 

para o fascismo pelo viés da linguagem. Safatle explica esse modo de enunciação a partir de 

uma descrição do efeito de suas distorções no campo social. A sua analogia entre a expressão 

cínica e o sintoma, a partir de uma perspectiva freudo-lacaniana é o que nos permite, por 

conseguinte, elucidar o potencial fascista latente que se aloja sob a forma transparente do 

enunciado.  

O contexto adequado para este modo de expressão caracteriza-se pela passagem do 

capitalismo enquanto sistema de produção para um sistema de consumo. Se antes este sistema 

se baseava em imperativos superegóicos de salvaguarda, restrição e parcimônia, ele agora se 
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organiza em torno de modos de (in)satisfação, ansiedade e gozo. A indeterminação, a 

ironização e a anomia da linguagem produzida por esse novo paradigma (como se vê na 

fugacidade dos imperativos de consumo, da publicidade, do pastiche, do hipertexto) teria 

possibilitado ao cinismo alcançar a condição de lógica de racionalização, visto que a 

instabilidade dos efeitos da própria linguagem permitiria aos enunciados anularem a sua força 

perlocucionária, ou seja, a sua consequência ou efeito nos outros.  

 Localizando, portanto, o cinismo como um ato de fala de dupla performatividade, 

juntamente com a ironia, Safatle estabelece as suas diferenças a partir de seus efeitos. Embora 

os dois evidenciem que “o sujeito não está lá para onde o seu dizer aponta” (32), no caso da 

ironia, é seu objetivo deixar clara a inadequação entre enunciado e enunciação, como uma 

operação proposital de mascaramento. O cinismo, por sua vez, se revela como uma operação 

de anulação dessa divergência a partir da produção de uma transparência no nível do sentido. 

A adesão ou o respeito a critérios normativos de enunciação torna-se dispensável porque o 

sentido nunca está fundamentado.  

 

Nesse caso, a linguagem produz performances que não deveria produzir, 

como no caso dos sintomas (que indicam a existência de duas regras de 

conduta linguisticamente estruturadas contrárias que constituem uma mesma 

representação mental), ou não produz performances que deveria produzir, 

mesmo estando perfeitamente adequada em relação aos critérios normativos 

partilhados de maneira intersubjetiva. Essa distorção performativa paradoxal 

ou esse bloqueio de força perlocucionária deve ser chamado de cinismo. (...) 

Como sempre, é no campo da estética que primeiramente sentimos as 

desagregações da linguagem. (26) 

 

 Esta posição de falso esclarecimento que orienta o cínico, a sua preferência por não 

querer ver o que está a sua frente ou negar saber o que já sabe torna-se objeto privilegiado de 

investigação de uma teoria psicanalítica socialmente orientada; o que será útil ao 

entendimento de que é primeiramente o nosso modo de ver o que se deixa afetar (ou o que é 

seduzido) pelas imagens microfascistas, imagens phonies que sobrepõem o fetiche ao 

sintoma, e que seduzem os sentidos segundo os fluxos de seus interesses. Assim como Zizek, 

Safatle se utiliza de conceitos como o de perversão para problematizar a forma ideológica 

reflexiva desvelada por Sloterdijk: “eles sabem o que fazem e continuam a fazê-lo”.  

 De acordo com os dois autores, a psicanálise seria capaz de renovar o quadro teórico 

da crítica social e mesmo ‘quebrar o gelo’ da transparência cínica irrepreensível. A partir do 

momento em que o sistema capitalista passou a se orientar por uma falência de toda 

substancialidade normativa e extrair da indeterminação e da instabilidade a sua razão de ser, 
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só restaria à crítica, de acordo com Safatle (27), deter-se sobre os modos de satisfação típicos 

do capitalismo contemporâneo, e atuar como uma ‘clínica’ de sua recente economia libidinal.  

Nesse sentido, o campo social, dinamizado por uma ideologia cínica, deveria ser 

pensado não mais a partir de categorias tradicionais (alienação da falsa consciência; relações 

reificadas), mas sim por meio de noções que aceitem a determinidade social de estruturas 

normativas duais, concebidas no limite de tensões, ambivalências, paradoxos e 

performatividades duplicadas; capazes, em suma, de fazer perceber os mecanismos perversos 

que desautorizam a norma a partir de uma fascinada indiferença. 

 

De um lado, a lei simbólica, que visa normatizar, de maneira relativamente 

explícita, os modos de interação social e de constituição de ideais de 

autorregulação; de outro, a lei do supereu que visa impor, de maneira 

explícita, imperativos de conduta atualmente pautados por exigências de 

satisfação irrestrita (...) sistema em que lei e transgressão são enunciados ao 

mesmo tempo como imperativos (SAFATLE, 2008:15). 

 

Dados os pressupostos, afirmamos finalmente que o universo diversificado das 

imagens midiáticas surge como um espaço da cultural visual capaz de materializar tais 

ambiguidades normativas por meio de usos cínicos da linguagem. Quando se preocupam em 

abarcar uma certa memória cultural e ao mesmo tempo propor visões de uma sociedade mais 

igualitária e mais justa, os meios de comunicação aderem a negociações no campo da 

linguagem que podem ser psíquica e politicamente perversas, visto que, mesmo quando 

empenhados em concordar oficialmente com a ideologia democrática, precisam formatar seus 

conteúdos às demandas formais dos imperativos da sociedade de consumo (o prazer visual e o 

culto ao ‘eu’ dentre eles). Ou seja, o circuito de produção-distribuição-consumo dessas 

imagens barra em noções como a de pluralidade e multiculturalismo, essenciais ao processo 

de correção política que atinge a reabilitação do ethos ocidental pós-holocausto e revoluções 

culturais.  

Como veremos, esta tensão é uma característica comum a imagens preocupadas em 

expressar a diversidade cultural no seio mesmo das culturas consumistas, especialmente no 

ramo do entretenimento. Objetos sublimes da ideologia que geram prazer visual e ao mesmo 

tempo preocupam-se em corrigir-se politicamente, podendo sucumbir passivamente ao risco 

fascista. A preservação do ‘eu’ diante desse culto oficial à multiplicidade torna-se, portanto, 

um problema de ordem ético-estética fulcral aos nossos atuais regimes de visualidade. 
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3.4 – O cinicamente correto.  

 

Mesmo que a louvável intenção por trás do Politicamente Correto seja a de 

estimular o respeito e o diálogo mútuo em uma reciprocidade que leva em 

conta opressões passadas, na prática o Politicamente Correto frequentemente 

se degenera em autoflagelações sadomasoquistas de liberais culpados ou em 

uma competição pelo titulo de oprimido entre os subalternos – a vitimização 

e a culpa como capital cultural em uma mercado de identidades flutuantes.  

 

Robert Stam e Ella Shohat, Crítica da Imagem Eurocêntrica, 2006:444 

 

O jornalista americano Jonah Goldberg, em uma obra radical - ou radicalmente 

reacionária
44

 - intitulada Fascismo de Esquerda (2009) sugere que o liberalismo americano do 

século XX bebe nas mesmas fontes do nazi-fascismo europeu, e que seus meios para alcançar 

uma sociedade utópica eram investidos dos mesmos anseios neorromânticos e anti-

intelecutais que mobilizaram os fascistas. O que teria tornado o fascismo ‘irreverenciável’ 

para a América, segundo o autor (19), foi o trauma à humanidade causado pelo Holocausto e a 

amnésia seletiva que este acabou gerando em relação às políticas sociais anteriores à 2ª 

Guerra Mundial. Mesmo assim, a ansiedade violenta que precedeu os movimentos políticos 

em nome de uma transformação completa da sociedade no início do século XX configurava 

um estado de espírito similar entre países da Europa industrializada e os Estados Unidos.  

 

Em termos filosóficos, organizacionais e políticos, os progressistas estavam 

tão próximos dos fascistas autênticos, naturais da Europa, quanto qualquer 

movimento já produzido na América. Militaristas, fanaticamente 

nacionalistas, imperialistas, racistas, profundamente envolvidos na promoção 

da eugenia darwiniana (...) os progressistas representavam o florescimento, 

em solo americano, de um movimento encontrado nos dois lados do 

Atlântico e uma profunda reorientação na direção do coletivismo hegeliano e 

darwiniano importado da Europa no final do século XIX (21). 

 

 A despeito da postura direitista que busca secretar ao longo de seu texto, Goldberg 

realiza um interessante levantamento histórico e documental sobre a ‘esquerda’ norte-

americana, especialmente a partir de personagens políticos democratas, que amplia a nossa 

percepção do fascismo para além de um fenômeno restrito ao pensamento de extrema direita 

ou à sua agenda conservadora, e que o confirma, mais uma vez, como uma forma imperativa 

                                                           
44

 Goldberg não se assume enquanto direitista ou conservador, mas busca situar, por exemplo, Mussolini como 

um revolucionário tipicamente hegeliano, admirado por intelectuais e artistas modernistas, e que o fascismo se 

inspira no revolucionismo comunista, e mesmo que o governante Wooldrow Wilson podia ser visto, a partir de 

suas políticas, como o pai do fascismo liberal, fanático pelo poder e admirador sociodarwinista de uma sociedade 

humana como reflexo da sociedade natural. Ver GOLDEBERG, Jonah (2009: 93-100) Fascismo de esquerda. 
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historicamente mutável. Ali fica claro que o fascismo pode ser extremamente liberal e se 

diluir efetivamente no interior de um sistema que se expõe, antes de mais nada, como 

antifascista. 

 

O liberalismo americano não é uma religião política totalitária do tipo 

orwelliano. É gentil, não brutal. Embala, não abala. Mas é, indiscutivelmente 

totalitária – ou “holística” se preferirem – no sentido de que o liberalismo 

não vê hoje nenhuma área da vida humana que não esteja investida de 

significância política, desde o que você come até o que você fuma e o que 

você diz. (23) 

 

A despeito da tese de que a esquerda americana e não os seus conservadores é que 

simpatizaram com a tônica militante e juvenil dos movimentos fascistas, muito do que 

Goldberg busca evidenciar em sua análise histórica permite que pensemos não apenas no 

caráter transnacional do desejo fascista, ou em sua adaptabilidade a partidarismos diversos, 

mas em sua conformação aos novos imperativos superegóicos. Com isso, podemos voltar a 

idéia de que o projeto administrativo de modelos antropológicos que despontou desde a aurora 

biopolítica vem sendo reterritorializado em formas políticas as mais diversas, desde o 

fascismo à democracia neoliberal, com anseios estéticos compartilhados. Nesse sentido, o 

percurso de correção política pelo qual esse projeto vem atravessando oficialmente 

recentemente (ou seja, no nível consciente da racionalidade) produz efeitos que podem ser 

percebidos nas relações entre o sensível e a produção cultural.  

Segundo Robert Stam e Ella Shohat (1994/2006: 443) o termo ‘politicamente correto’ 

está cercado de polêmica desde sua origem, pois não se sabe se ele se refere a uma atitude  

esquerdista em relação a políticas indefensáveis ou a uma estratégia direitista a opositores 

ideológicos. Em geral ele evoca um comedimento ou uma atitude de censura em relação à 

língua e a representações culturais que funciona ao modo de um código diplomático capaz de 

regular as relações entre comunidades, povos e etnias sem laços sociais estabelecidos. Ele 

aponta, portanto, para um tipo de política da tolerância cuja origem revolucionária contém 

ainda um vasto potencial emancipatório (445), mas que ao mesmo tempo parece expressar, a 

depender dos usos instrumentais feitos pela cultura midiática, uma tipo de pasteurização das 

diversidades transnacionais. O comentário seguinte revela qual a postura dos autores a esse 

respeito: 

 

Nos meios de comunicação, o centro do politicamente correto pode ser 

textual e enfocar questões de realismo e acuidade mimética; de um ponto de 
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vista institucional, pode enfatizar questões de autorrepresentação cromática e 

o caráter das “imagens positivas”. Entretanto, uma esquerda correta não é 

uma esquerda privilegiada, mas também uma esquerda que está sendo 

derrotada. Temos procurado sugerir a possibilidade de uma beleza menos 

pura, mais antigramatical, uma arte que mobilize anseios sociais de 

comunidade e aliança que mova as pessoas na direção de objetivos comuns, 

apaixonadamente desejados, para a construção de uma sociedade mais justa. 

(STAM; SHOHAT, 2006: 443) 

 

A partir dessa perspectiva, que busca relativizar os usos do politicamente correto por 

diferentes setores sociais e comunidades, aludimos ao tema da falsa consciência esclarecida 

como um recurso estratégico capaz de secretar toda uma dimensão microfascista, inerente à 

fruição de algumas imagens comprometidas pelo entretenimento e pelo consumo. Através 

desta, que seria uma forma de perversão cínica amortecedora de sentimentos de culpa 

históricos, um confronto com os traços totalitários do desejo pela organização harmônica do 

humano e de sua coletividade sucumbiria, agora de forma oficialmente corrigida, à forma 

fascinante da imagem, mais uma vez compatível com o que se ‘quer’ ver e ouvir.  

Pouco mais de cinquenta anos após a 2ª Guerra Mundial é notável que os modos de 

satisfação agenciados por fantasias de um “corpo social saudável” sofreram mudanças 

significativas. E, diante de tais mudanças, é importante que façamos notar dois aspectos. 

Primeiramente que o movimento de correção política do pós-guerra, reflexo de revoluções 

culturais legitimadas durante os últimos cinquenta anos, não surtiu um efeito definitivo diante 

da “ameaça” do desejo fascista, e, segundo, que existem agências fascistas diluídas na 

superfície dessas novas imagens do ser harmônico, dimensão pática que rumina sob as 

diferentes formas de expressão representativas de um consenso sociossimbólico. 

O esforço em torno de uma ordem capaz de aplacar a totalidade; de harmonizá-la no 

interior de uma sociedade ideal e ao mesmo tempo de contemplar a outridade, caracteriza em 

si a instalação de uma forma estratégica de violência, a qual naturaliza o ‘excesso de 

exceções’ necessário à manutenção da normalidade. (ZIZEK, 2008:409). Em produções 

visuais que espelham fantasias de um corpo humano e social saudável, somos capazes de 

encontrar uma eficiente operação de negociação estética, a qual ocorre no nível mesmo da 

superfície da imagem: o fascínio pela forma, como fetiche que obnubla a consciência e 

denega o embate ético-estético de sua dimensão significante. O particular e o diverso, 

celebrados no plano da expressão, são submetidos a uma normatividade ostensiva, sob a 

potencial iminência fascista de um regime representativo e de identificação narcisista.  

As imagens de entretenimento/consumo que ilustram os pontos levantados e lhes 

atribuem substância epistemológica são incontáveis e multimidiáticas, de forma que as 
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especificações em se tratando de um corpus para análise possam confundir-se com uma certa 

aleatoriedade. Nesse sentido, ao longo de toda pesquisa, se quisermos ilustrar a nossa 

perspectiva, devemos minimamente estabelecer uma temática que conecte essas imagens entre 

si em uma unidade analisável.  

Por isso, para o momento, como um exercício metodológico introdutório, que abarque 

os parâmetros teóricos desenvolvidos até aqui, abordarei três produtos visuais que reflitam, 

cada um a sua maneira, a fantasia de um corpo social harmônico, e que guardem 

concomitantemente dentro de um esquema visual politicamente correto traços e moléculas de 

uma sensibilidade fascista. São eles: o seriado televisivo Gilmore Girls (Warner Bros. 2000-

2007); o videoclipe da canção All the lovers (EMI, 2010) e uma reconhecida peça publicitária 

da Benetton (Oliviero Toscani, 1992). Por meio desse mostruário tentaremos deflagrar 

principalmente a presença disfarçada, porém incisiva, do desejo fascista a partir da fruição 

cínica (ou falsamente esclarecida) com a ‘saúde social’ que habita a imagem. Primeiro através 

das conotações estéticas reverenciáveis, e portanto privilegiadas, de um etnia em relação a 

outras, como no caso de Gilmore Girls, ou por meio da própria fisicalidade ideal como 

condição para a celebração da diversidade, tal qual acontece ao videoclipe de Kylie Minogue 

e à publicidade da Benetton.  

 

 

Figura 12 - Novas imagens de um corpo físico e social harmônico: o artifício da tolerância em 

Gilmore Girls.  

 

Gilmore Girls trata da relação de uma jovem mãe, Lorelai Gilmore, com sua filha 

Rory, na cidade fictícia de Stars Hollow, um tipo de utopia midiática que se situa entre a 

nostalgia por um passado tradicional e costumes inovadores da vida pós-moderna. Essa foi a 

cidade que acolheu Lorelai, quando fugiu de casa, grávida de Rory, para tentar a vida longe de 
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seus pais conservadores. A série toma início quando Lorelai se vê pressionada a pedir ajuda 

aos pais, a fim de conseguir patrocinar os estudos da filha na tradicional escola Chilton.  

A relação difícil entre Lorelai e seus pais e o desenvolvimento intelectual de Rory, 

bem como as experiências amorosas das duas personagens configuram os conflitos centrais da 

série. Enquanto isso, a cidade de Stars Hollow é retratada como um reduto da tolerância, onde 

diferentes etnias e tipos convivem pacificamente.  

A narrativa euforiza basicamente a ingenuidade e a solidariedade que ainda podem 

habitar uma comunidade no interior de Connecticut. A paisagem idílica, os diálogos certeiros 

e os personagens bondosos, dão à série o tom de uma fábula sobre a transição pacífica do 

conservadorismo puritano ao sonho da democracia plural americana.  

Em meio a essa paisagem, Lorelai é a mãe solteira que desafia a ordem patriarcal e 

Rory é a garota humilde que supera todas as adversidades para se tornar a mais bem sucedida 

aluna de Chilton (e posteriormente de Harvard). Ainda assim, é possível observar em Gilmore 

Girls um percurso gerativo de sentido e prazer visual que se constitui duplamente. Enquanto 

no nível do conteúdo lidamos com a fantasia de uma ordem sociossimbólica harmônica, que 

atualiza ou ‘moderniza’ os parâmetros do entretenimento familiar, visualmente podemos 

encontrar na forma naturalizada como que a perfeição urbana e social é retratada uma fantasia 

fascista que prossegue sem mais problemas. Ela toca à efetividade da transparência ideológica 

da imagem, ou seja, a ‘mensagem’ é comunicada a partir de uma duplicidade performativa 

quando o fetiche pela forma suplanta a sua dimensão sintomática (ansiosa em respeitar o 

paradigma liberal da tolerância).  

Nesse caso, o belo, celebrado especialmente nas figuras de Lorelai e Rory Gilmore, 

funciona exatamente como Zizek  (1993) coloca: trazendo a tona a idéia de “que o sentimento 

suprassensível brilhou” de forma a mediar a “constante falha da representação” (127-128). As 

duas capturam um olhar privilegiado sobre o fenótipo anglo-saxônico em torno do qual 

gravita toda a sociedade multiétnica. A sua fisicalidade evidencia a propriedade “natural” da 

beleza relativa a sua pureza genética e cultural inalterada quando contraposta a presença das 

outras personagens recorrentes, sempre dotadas de um predicado a parte associado às suas 

características fenotípicas ou culturais: a gordinha abobalhada (Sookie Saint-James),  a nerd, 

filha de imigrantes sul-coreanos (Lane Kim), a judia gananciosa (Paris Geller), o francês 

negro e afeminado (Michel Gerard), dentre outros.  

Em meio à dinâmica visualmente óbvia, porém negociada, destes predicativos 

multiculturais, a beleza clássica e natural de Rory e Lorelai, fixa-se inerentemente à sua 

própria imagem, organizando a composição plástica do plano de expressão em torno da 
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irreverente não-perfeição das outras personagens. O moral, o justo e o belo permanecem 

assim associados à branquitude caucasiana saudável, enquanto o feio, o imoral e o injusto aos 

tipos ‘estranhos’ ou integrantes de outras etnias. 

 

 

Figura 13 - All the lovers: multiculturalismo, diversidade sexual e simetria. 

 

No caso de All the lovers, videoclipe da cantora australiana Kylie Minogue, a 

fisicalidade perfeita desvela-se como o elemento fascinante fundamental no plano de 

expressão, de forma que a discursividade dos predicativos diversificadores, que buscam 

celebrar uma pluralidade humana sexualmente harmonizada, torna-se meramente 

instrumental.  

Enquanto o refrão da música conclama a liberação sexual feminina: “all the lovers/ 

that have gone before/they don’t compare to you”... as imagens apresentam homens e 

mulheres, negros, brancos, latinos e orientais que se despem em pleno centro urbano, como 

num flash mob, para ensaiarem uma  paradoxal “orgia apolínea”, a qual culmina na formação 

de uma pirâmide humana embranquecida. Enquanto isso, alguns signos de cor branca 

repetem-se ao longo do musical, entrecortando as cenas da pirâmide sexual: o lingerie, balões, 

o leite derramado, o cavalo, etc. reforçando as convenções simbólicas dessa cor, que a 

associam a sentimentos como o de paz, harmonia, segurança e pureza.  

 

 

Figura 14- signos brancos recorrentes em All the lovers: convenções visuais de amor e paz. 

 

Quando exposta de longe, e dentro de um plano aberto, esta pirâmide surge diante dos 

olhos como uma orgia simétrica, a qual opera dentro dos limites e coerções de uma estilística 
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higienista: limpa, ordenada e bela, euforizando assim as paixões pelo corpo saudável, 

celebrando a liberdade sexual junto à nudez ponderada, afirmando o multi-étnico, e 

permitindo, por fim, que dois homens se beijem em pleno mainstream midiático, contanto que 

a formas corporais se submetam a um padrão hiperfetichizado (magro e hipertrofiado). Outra 

vez, sob a forma transparente do enunciado, que festeja a inclusão de “todos os amantes”, a 

imagem estabelece um distanciamento reflexivo sobre aquilo mesmo que exibe: o gozo da 

fisicalidade saudável. A simetria e a unidade fascista compõem finalmente um espetáculo 

visual autoerótico e politicamente apático, o qual instrumentaliza o estupor dionisíaco 

segundo a fria plasticidade da cultura pop mercantil.  

A publicidade da Beneton segue uma lógica semelhante e talvez seja o exemplo mais 

óbvio e simplório da empreitada cínica em direção à fisicalidade social perfeita. A peça que 

apresentamos, com o slogan United Colors of Benneton, apresenta jovens modelos com 

dorsos nus ou seminus abraçando-se e compartilhando o espaço da imagem. Tons e cores de 

pele diversificados unem-se em uma celebração da diversidade que se submete à flexível 

plasticidade da retórica do consumo. A matéria plástica dos corpos reunidos afirma a 

harmonia da pluralidade, sob a condição da beleza saudável. No centro da imagem, um 

triângulo formado por três modelos brancos é abraçado respectivamente por um asiático de 

dreadlocks, um negro de cabelos aloirados e um outro modelo negro, configurando a simetria 

subliminar que opera sob o discurso multiétnico da beleza.  

 

 

Figura 15 – Toda a diversidade é celebrada em United Colors of Benneton. 

 

Essa negociação estética, operada por ilusões fetichistas no plano de expressão, 

desempenha um papel fundamental no processo de desterritorialização de exaltações fascistas 
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em conjunção com a retórica das políticas do capitalismo contemporâneo, permitindo um 

exercício conveniente de fantasias conservadoras a partir da reterritorialização de uma 

diversidade de formas-padrões simétricos e homogeneizantes vinculáveis a um discurso 

democrático multiculturalista e policêntrico. 

O caráter fundamental do modo de enunciação cínico para o estabelecimento da 

imagem politicamente correta se deve a sua função terapêutica, o fascínio da forma que 

protege aquele que vê do embate moral. Afinal, o cinismo não é uma forma, como afirma 

Sloterdijk (2010: 405), para que pessoas que sofrem de uma extrema ambivalência emocional 

criem uma possibilidade de descarga?  

Neste sentido, imagens como as que pertencem à paisagem midiática do 

entretenimento, ao mesmo tempo em que atuam como um compósito terapêutico que tampona 

a verdade inconveniente do desejo fascista, reforçam um processo de identificação baseado 

em padrões formais confortáveis à consciência historicista pós-traumática. O fascismo 

molecular se expressa através do mesmo poder de síntese do sintoma bem como distrai por 

meio do fetiche. Ele subtrai a mediação dialética e ignora a mediação histórica. Corrige 

ideologicamente o inoportuno e assalta a dimensão do excesso ontológico por meio do 

excesso errático da linguagem e de seus elementos estéticos. No percurso que é o da sedução 

fascista, a experiência com o conhecimento torna-se ansiosa, e é suplantada por uma atuação, 

pelo artifício da falsa consciência, pela disposição à massificação.  

O movimento de correção política no interior das paisagens midiáticas segue a mesma 

lógica destes artifícios: vai do sintoma ao fetiche, da dúvida que perturba à mentira que 

agrada, da neurose à perversão. No universo do entretenimento subitamente há espaço para 

toda diversidade. A memória reparadora e a amnésia traumática de experiências políticas 

modernas com as quais o ocidente inteiro flertou organizaram-se em torno do objetivo de 

apagar das narrativas históricas o desejo da harmonia suprema, um dia eugênico, 

sociodarwinista e cientificamente racista.  

A necessidade do politicamente correto como um modo de ser das mídias neoliberais 

precisa se aferrar à amnésia dissimulada de que fala Huyssen (2010) na introdução da Crítica 

da Razão Cínica. Um artifício ético-estético tão frágil quanto é forte a necessidade (ou 

obrigação) de se enxergar e sentir que o respeito à diversidade vem sendo naturalizado.  

O alívio de consciência o qual atuamos frente ao fascismo recalcado é parte desta 

terapêutica engendrada. O artifício dessa solução urgente pode ser observado na diversidade 

de produtos da cultura visual que busca atingir o máximo de espectadores e de equilibrar o 

apetite de sua libido diante do embate moral, em especial por meio de um grau 
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extraordinariamente adequado de fruição narcísica. O saber mefistofélico que habita essas 

imagens é parte de uma transformação no regime de sensibilidades ao longo da segunda 

metade do século XX, e que passaremos a entender com maior profundidade no próximo 

capítulo a partir do comentário sobre a obra de Leni Riefenstahl, artista que ilustra - ou 

profetiza – os modos de ser do inconsciente estético fascista que vem acompanhando o 

percurso de correção política dos meios de comunicação. 
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4 
LENI RIEFENSTAHL: 

Profeta do fascismo midiático 
 

 
(...) como fazer para que o tema de uma raça não se transforme em racismo, 

em fascismo dominante e englobante ou, mais simplesmente, em 

aristocratismo, ou então em seita e folclore, em microfascismos? (...) 

Certamente não basta viajar para escapar ao fantasma; e decerto não é 

invocando o passado, real ou mítico, que se escapa ao racismo. A tribo-raça 

só existe no nível de uma raça oprimida, e em nome de uma opressão que ela 

sofre: só existe raça inferior, minoritária, não existe raça dominante, uma 

raça não se define por sua pureza, mas, ao contrário, pela impureza que um 

sistema de dominação lhe confere. Bastardo e mestiço são os verdadeiros 

nomes da raça. 

 

Gilles Deleuze e Felix Guattari, Mil Platôs: vol.5, 2007: 50 

 

 

 

 

Figura 16 – Riefenstahl em quatro momentos de sua carreira no documentário sobre sua vida Die 

Macht der Bilder (Ray Müller, 1993). De atriz à documentarista da vida submarina “em busca da 

harmonia”. 
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4.1 – O desmentido fascista.  

 

A imagem que agencia a sensibilidade fascista concentra uma duplicidade perversa. 

Ao modo do fetiche, ela hipnotiza, consola e satisfaz enquanto afasta da atividade do pensar. 

Esse fetiche é o feitiço (do português arcaico fetisso) como coisa encantada, mas também 

artifício (da raiz latina factius)
45

. É uma imagem que ilustra com didatismo privilegiado a 

demanda pela falsa crença como móbile comum ao nosso regime de visualidade. Enquanto se 

comporta como objeto narcísico de prazer visual, produzindo sentido a partir da identificação 

agradável com o belo, ela ao mesmo tempo desafia os mecanismos de defesa do eu (enquanto 

conceito dependente de noções como autoidentidade e unidade corporal), desvelando o sua 

secretado - porém satisfatório - desvio em relação à norma. 

Ao invés de vinculada a ideais sociais explicitamente nacionalistas, paranoicos, 

repressores e eugênicos, esta duplicidade performativa possibilita que tais ideais sejam 

denegados, deixando-se capturar convenientemente pelas estratégias de uma terapêutica 

prazerosa. Pequenas negociações estéticas entram em acordo tácito para que fantasias 

fascistas sejam endereçadas. Não há uma lei que as impeça de continuarem ativas, apenas 

fantasmas dessa lei. George Didi-Huberman nos oferece um quadro sucinto das características 

intrínsecas a esse tipo de imagem: 

 

A imagem-fetiche só é possível sendo tudo – única, satisfatória, totalitária, 

bela, com a beleza dos “monumentos’ e “trofeus”, concebida para nunca 

desapontar – com a condição de que se mantenha inanimada por aquele que 

dela se apropria. (…) É um fantasma– não o meio – que reduz a sequência 

de imagens individuais a fim de hipostatizá-la dentro de uma imagem total, 

que é no final das contas uma imagem vazia (…) É uma cortina, um véu, um 

“ponto de repressão”, que pergunta ao psicanalista ou ao filósofo a grande 

questão: “Por que o véu é mais precioso para o homem do que a própria 

realidade? Por que a ordem dessa relação ilusória torna-se um elemento 

essencial e necessário dessa relação com o objeto? Essa é a questão 

perguntada pelo fetichismo. (2008:77-78, tradução nossa)
46

 

 

                                                           
45

 Ver SAFATLE, Vladimir (2010:32). Fetichismo: Colonizar o outro.  
46

 No original: “The fetish-image can only be all – unique, satisfying, totalitarian, beautiful with the beauty of 

“monuments” and of “trophies”, conceived so as never to disappoint – on the condition that it be kept inanimate 

by its exclusive holder (…) It is the phantasm – and not the medium – that reduces the sequence of individual 

images in order to hypostasize it into an all image, which is an empty image (…) It’s a curtain, a veil, a “point of 

repression” that asks the psychoanalyst and the philosopher  this huge question: “Why is the veil more precious 

to man than reality? Why does the order of this illusionary relation become an essential, necessary element of its 

relationship with the object? That’s the question asked by fetishism”. (DIDI-HUBERMAN, 2008:77-78) 
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 A potência do desejo fascista é um fantasma resiliente, e o faz ao modo de uma 

reterritorialização perversa: o fetichismo que molda uma realidade tolerável, ela mesma 

baseada em um ideal autocentrado e seletivo de forma. No campo da imagem, o fascismo 

molecular se encontra disseminado sempre ao lado do poder e de seu flerte com qualidades 

como a unidade, a totalidade e a harmonia que possam habitar a sua superfície. Ele se 

reterritorializa na plasticidade e efemeridade ilimitada das formas estéticas que povoam a 

visualidade midiática de clichês e signos confortáveis, preservando o seu saber, adaptando-o à 

passagem dos domínios de políticas abertamente fascistas às políticas liberais, e finalmente, 

tomando parte do mesmo movimento de transformação sócio-histórica do imperativo 

superegóico, que segue da repressão ao gozo.   

 Este saber pático que habita a imagem - enfermo e apaixonado - será o objeto sobre o 

qual dedicaremos esse capítulo, com enfoque sobre um livro de fotografias, que é também um 

relato escrito, e que o ilustra didaticamente: Os últimos Nuba (1973) de Leni Riefenstahl. 

Obra que já se tornou objeto de outros exames, mas que continua dotada de uma controversa 

substancia epistemológica por conservar gravado, como veremos, o saber - ou seja, algo de 

inteligível capaz de orientar a fruição estética - que negocia o desejo fascista em sua 

adaptação à paisagem politicamente correta. 

 

 

Figura 17- Recorte do catálogo virtual do livro no site da biblioteca. 

 

 Ter encontrado Os últimos Nuba especificamente na sessão de ‘Antropologia’ (Large 

Anthropoly) de uma universidade britânica
47

 é mais um detalhe que reforça toda a insistência 

em se localizá-lo como um documento antropológico, quando na verdade seu valor 

documental parece pertencer mais ao campo das evidencias culturais para uma crítica à 

barbárie. Primeiramente porque este é, antes de mais nada, um livro de fotografias artísticas, e 

                                                           
47

 Durante o estágio de doutoramento sanduíche na Universidade de Leeds, Reino Unido. 
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depois, porque outra vez se pode perceber em mais um detalhe em torno dele, um violento 

traço de nossa cultura primorosamente reificado: os mecanismos através dos quais a beleza se 

naturaliza enquanto tal. O texto em forma de diário de viagem e observações em torno de cada 

fotografia, longe de se aproximar de uma etnografia, cede aos impulsos de um olhar sempre-já 

capturado pelo formalismo fascista. O seu disfarce é o que nos interessa, e mais ainda, o 

empenho em se mantê-lo, como uma fórmula que vinga até hoje no circuito da produção 

visual midiática. 

 Devo confessar, entretanto, que longe de ter sido acidental, o encontro com este livro, 

e mesmo metade do esforço crítico que tento realizar a respeito, se originaram a partir dos 

comentários de uma outra mulher, cuja sensibilidade detém uma força questionante tão 

energética quanto são fascinantes as imagens de Riefenstahl: a ensaísta norte-americana Susan 

Sontag. Foi ela quem resolveu implicar com a artista alemã quando mais ninguém parecia 

querer fazê-lo, e de certa forma também, foi ela quem a reintroduziu a gerações já 

despreocupadas. 

 Enquanto pesquisava o tema dos fascismos na cultura visual encontrei em seu livro 

Sob o signo de saturno (1986) um ensaio intitulado Fascinante fascismo de 1974, no qual 

dedicava toda a primeira parte a uma reflexão sobre o texto e as fotografias de Riefenstahl à 

época do lançamento da edição em língua inglesa de Os últimos Nuba. Sem se ater a uma 

análise das fotografias ou à interpretação do texto do livro, seu estudo apontava para duas 

questões principais: que a arte de Riefenstahl não deixava de ser fascista porque agora era 

povoada por homens e mulheres africanos, e, por isso, estaríamos diante de um problema 

estético-político grave, visto que seus ideais de beleza, especialmente, eram compatíveis 

demais com os ideias das sociedades liberais. 

Naquele momento passei a enxergar de forma mais concreta, na materialidade da 

fotografia e na literalidade do texto, como a intuição sobre os microfascismos, enquanto 

agentes sensíveis da celebração do poder, se atava a um fetichizado compósito de beleza, 

força e saúde, para além dos utopismos estéticos da era nazifascista. Mais ainda, que havia um 

processo de redenção na arte de Riefenstahl, justificado pelo imperativo da beleza como uma 

categoria transcendental e apolítica, supostamente autônoma em relação ao projeto estético da 

modernidade. Em suma, a desnazificação na imagem de Riefenstahl, acompanhava os 

mesmos parâmetros ilusórios de correção política do desejo fascista, sendo esse processo a 

base epistemológica de onde poderíamos avistar um indicio de sua desterritorialização. Tudo 

sob o acobertamento da “falsa cegueira” que jaz sob o signo do fascínio.  
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 Dados os créditos a Sontag, vamos propor neste capítulo que as imagens de 

Riefenstahl em Os últimos Nuba, mais do que simplesmente revelarem problemáticos os 

rumos da noção de beleza no que diz respeito à imagem do corpo individual e social, se 

adéquam aos móbiles contemporâneos do desejo fascista, guardando características centrais 

dessa sensibilidade na forma como ela é atualmente negociada pela cultura visual de 

entretenimento e consumo da grande mídia. A saber, na forma de uma celebração da 

diversidade cultural sob a condição de seu enquadramento a uma unidade estética formal.  

Os Nuba de Riefenstahl seriam o protótipo do teor fascista que habita o politicamente 

correto, como um pathos que atravessa a imagem midiática de consumo e entretenimento, e 

que ilustra a passagem do incômodo que habita a imagem-sintoma, inspirada pelo trauma, 

para uma imagem-fetiche, aquela que desmente a verdade traumática por meio do fascínio 

que exerce. Em suma, a passagem do fascismo baseado no imperativo territorializado da 

repressão para a sua versão perversa, baseada no imperativo desterritorializado da liberdade.  

 

4.2 - Sontag e as mentiras sobre Riefenstahl.  

 

É um bocado de lixo, se você está vivendo entre pessoas tão naturais e 

carrega uma câmera, e eles não querem ser fotografados, você ainda assim 

consegue algumas imagens, porque eles passam a te conhecer. Mas o que 

isso tem ver com força e beleza? Eu não mudei essas pessoas. Eles são seres 

humanos muito saudáveis. Não há doença na tribo. As pessoas mais velhas 

ficam sentadas em suas casas escuras, na sombra, então você não pode 

filmá-las. Aqueles que andam do lado de fora, são em sua maior parte, 

jovens e saudáveis. Talvez aconteça de serem também bonitos. Mas eu não 

os criei, Deus o fez.  

 

Leni Riefenstahl, sobre as acusações de Susan Sontag. Die Macht der Bilder 

(Ray Müller, 1993) 

 

Parece discrepante, ou óbvio demais, que uma pesquisa sobre novas formas de 

fascismo na cultura visual contemporânea tenha tido seu insight principal a partir da imagem 

de homens negros.  Nas escalas sociodarwinistas do século XIX, obcecadas pela busca do 

“elo perdido”, os negros ocupavam o nível mais baixo na cadeia biológica que situava os 

humanos entre outros animais
48

. Nivelamento das diferenças que, sob o registro de uma 

verdade científica aparentemente incontestável, seguia da mensuração, descrição e análise das 

características fenotípicas para um “natural” distanciamento simbólico, cujos resultados 

tocavam métodos modernos de segregação, substitutos de velhas práticas de segregação com 

                                                           
48

 Ver MOSSE, George. (1978) Toward the final solution: A History of European Racism e SNEAD, James 

(1990) Repetition as a Figure of Black Culture.  
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base legal, como as que se justificavam anteriormente através das pregações da doutrina 

cristã
49

.    

Foi a fotografia de um homem negro, também, que inspirou Os últimos Nuba. Imagem 

de 1949, do fotógrafo inglês George Rodger, que se tornou uma obsessão para Riefenstahl, 

quando já na África a fim de realizar um documentário sobre o tráfico de escravos entre 

países árabes e africanos, deparou-se por acaso com a imagem dos dois lutadores na revista 

Der Stern. Esta então reconhecida artista alemã se deixou fascinar - como ela mesma escreveu 

- “pelo poder expressivo dos dois negros Nuba” (RIEFENSTAHL, 1973/1976:10). Nas 

primeiras páginas de seu livro ela assume que a fotografia mudara sua vida e que aquela tribo 

do sul do Sudão se tornaria uma idée fixe por anos. 

 

 

Figura 18 - George Rodger, comemoração de lutadores Nuba, 1949. 

 

Parágrafos depois ficaria claro um outro motivo que a atrairia ainda mais: 

 

Eu fui avisada por alguns antropólogos que apenas poucos europeus tinham 

estado com os Nuba, e missionários nunca. Eu me refiro apenas às tribos 

Nuba que vivem no extremo sul, em vales altamente inacessíveis das 

montanhas Nuba, e não aos quase meio milhão de Nuba na região mais ao 

norte de Kordofan, que por séculos misturaram-se à população árabe 

                                                           
49

 Ver BAUMAN, Zigmunt. (1996, 83-84): “como concepção do mundo e, mais importante, como instrumento 

efetivo da prática política, o racismo é impensável sem o avanço da ciência moderna, da tecnologia moderna e 

das formas modernas de poder estatal. A modernidade tornou possível o racismo e criou uma demanda do 

racismo”. 
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sudanesa e que acabaram por adotar o seu estilo de vida. (10, tradução 

nossa)
50

 

 

 O autor daquela foto inspiradora, George Rodger, que se considerava mais um escritor 

que um fotógrafo
51

, unira-se a outros nomes como Cartier-Bresson e Robert Capa para a 

fundação da Magnum Agency. O objetivo seria dar continuidade a um projeto de 

fotojornalismo humanitário e de alguma forma contribuir para que horrores como aqueles 

vivenciados durante a guerra não escapassem aos olhos da sociedade.   

Com esse espírito, Rodger resolveu se retirar, entre 21 de fevereiro e 04 de março de 

1949, para um lugar de difícil acesso entre as montanhas do Sudão. Tudo que ele sabia a 

respeito daquele lugar é que ali habitava um povo que por séculos lutara eficientemente contra 

o comércio de escravos, e cujo isolamento reportava as crônicas da Grécia e Roma antiga 

(1955/1999:11). Foi durante esse período que finalmente capturou aquela que seria a “imagem 

icônica de sua vida” (HAMILTON, 1999: VII): a fotografia de um jovem Korongo, campeão 

do festival de lutas promovido entre as diversas tribos Nuba, celebrando o título sobre os 

ombros do rival.   

Após lançar esta, e várias outras fotografias em revistas como a Weekly Illustrated 

(outubro/1949) e National Geographic (fevereiro/1951), um livro dedicado àquele trabalho 

foi publicado em francês, no ano de 1955: Le Village des Nubas. Nesse meio tempo, 

Riefenstahl tentou entrar em contato uma única vez com o homem que a inspirara. Incidente 

que Peter Hamilton, amigo de Rodger, narra da seguinte maneira no prefácio à edição inglesa 

de Village of Nuba: 

 

A fotografia do lutador apareceu ali (como apareceria na capa da Life) e 

capturou os olhos da fotógrafa e cineasta alemã Leni Riefenstahl. Ela 

escreveu a Rodger, pedindo-o para divulgar a localização da tribo, 

oferecendo-o mil dólares para apresentá-la àquele lutador. Ele escreveu de 

volta: “Sabendo do seu background e do meu, eu realmente não acredito que 

tenhamos muito a comunicar”. Entretanto, ela foi persistente, tendo 

fotografado os Nuba duas vezes, em 1962 e 1975. Seus livros (publicados 

em 1973 e 1976) reconhecem a influência de Rodger. Mesmo assim, embora 

a temática dos dois seja coincidente, a suas perspectivas são diametralmente 

opostas. Riefenstahl tratou os Nuba como espécimes exóticas, pagando-os 

                                                           
50

No original: “I was told by anthropologists that only a few Europeans had been with the Nuba, and 

missionaries never. I am talking only about the Nuba tribes living in the southernmost, very inaccessible valleys 

of the Nuba mountains, and not about the half million or so Nuba in the northern part of Kordofan, who, for 

centuries have mixed with the Sudanese Arab population and have adopted their way of living”. 

(RIEFENSTAHL, 1976: 10) 
51

Em Village of the Nubas, Rodger sempre complementava suas fotografias com um relato escrito. Ver 

HAMILTON, Peter. (1999: IV-V) 
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para se despirem e representarem torneios ilegais (1999: viii, tradução 

nossa)
52

.  

 

 As primeiras páginas de Sontag sobre Riefenstahl em Fascinante Fascismo elencam 

uma série de “mentiras inquietantes” (1984:60) narradas na sobrecapa da edição americana de 

1974 de The last of Nuba. A ferocidade de suas acusações colocava a efetiva reabilitação 

social da artista como um problema ético-estético silencioso. Afinal, por que razão se deveria 

reparar em um detalhe biográfico ou outro, se sua obra comprovava-se tão agradável ao 

regime de visualidade ocidental? E mais ainda, o que seria um embate de consciência 

comparado à experiência sensorial diante de suas fotografias? A denegação em torno de um 

conjunto de detalhes sobre Leni profetizava o desejo por sua redenção. Como escreve Sontag: 

 

A sobrecapa de Os últimos Nuba resume fielmente a linha mestra da 

autodefesa que Riefenstahl fabricou a partir de 1950 e que é mais 

completamente decifrada na entrevista que ela deu ao Cahiers du Cinema em 

setembro de 1965. Aí ela negou que qualquer coisa do seu trabalho fosse 

propaganda, chamando-o de cinema verité. “Nem uma única cena é 

representada”, afirma Riefenstahl sobre o Triunfo da Vontade. “Tudo é 

genuíno. E não há nenhum comentário tendencioso, pela simples razão de 

que não existe nenhum comentário. É história — história pura.” (1984:65-

66). 

 

 A sobrecapa, que narra uma rápida biografia de Riefenstahl, incluía ainda detalhes 

inventados, que relocariam a sua imagem como a de alguém que fora lançada, com 

pouquíssima autonomia e relativa inocência, no centro da produção cinematográfica alemã. 

Fala-se, por exemplo, de sua participação em filmes mudos e outras produções faladas como 

atriz e dançarina. Também é salientado que houve atritos com as exigências do então ministro 

da propagada nazista Goebbels durante a produção dos documentários Triunfo da Vontade 

(1935) e Olympia (1938), e que ela só teria continuado a produzir cinema posteriormente 

desvinculada da ascensão nazista. 

 Sontag rebate toda estas declarações. Primeiro ao dizer que Riefenstahl não apenas 

“participava” de certas produções alemãs, mas as estrelava, e passou a dirigi-las a partir de 

                                                           
52

 No original: “The wrestler picture appeared there (as it would do in Life) and caught the eye of the German 

photographer and film-maker Leni Riefenstahl. She wrote to Rodger, asking him to divulge the location of the 

tribe, and offering him a thousand dollars for an introduction to the wrestler. He wrote back, ‘Knowing your 

background and mine I don’t really think we have much to communicate’. However she was persistent, and 

photographed the Nubas twice, in 1962 and 1975. Her books (published in 1973 and 1976) acknowledge his 

influence. Yet although their subject-matter coincides, theirs perspectives are diametrically opposed. Riefensthal 

treated the Nubas as an exotic species, paying then to undress and to stage illegal fighting contests”. 

(HAMILTON, 1999: VIII) 
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1932. Em segundo lugar, que longe de ser uma artista individualista que desafiava os 

“burocratas filisteus”
53

 (63), foram-lhe fornecidos os aparatos técnicos e orçamentários 

necessários à produção de Triunfo da Vontade, e mais ainda, que a própria concepção do 

filme se baseava em uma combinação deliberada entre estética e propaganda. No caso de 

Olympia, apesar de parecer insensato que o governo fosse creditado como produtor executivo, 

o filme foi inteiramente financiado por ele, e a única objeção de Goebbels referia-se ao 

destaque dado pela diretora ao esportista negro americano Jesse Owens. Em terceiro lugar, 

ainda em 1939 - ou seja, um ano depois de se declarar desvinculada da ascensão nazista como 

se lê na sobrecapa do livro – Leni seguiu, como representante uniformizada e acompanhada 

por uma equipe de audiovisual, com a marcha invasora da Polônia, a fim de registrá-la (o que 

não pôde ser concluído dadas as condições da guerra e a consequente destruição de vários 

documentos audiovisuais do 3º Reich). 

 Em um outro nível - e este nos interessa essencialmente - as provocações sobre a 

estética de Riefenstahl apontam para o seu comprometimento irresistível com a celebração do 

poder. Traço que atravessaria toda a sua produção visual, sob o disfarce de uma 

multiplicidade de signos e discursos. Para Sontag, sua obra fascista pode ser divida em três 

grandes partes. 

 Primeiro, a partir de sua incursão como dançarina e posteriormente atriz e diretora em 

épicos sobre a vida nos Alpes. Seis dos quais dirigidos por Arnold Fanck: A montanha 

sagrada (Der heilige Berg, 1926), O grande salto (Der grosse Sprung, 1927), O inferno 

branco de Pitz Palu (Die wiesse Hölle Von Piz Palii, 1929), Avalanche (Stürme über dem 

Montblanc, 1930), Excitação branca (Der weisse Rausch,1931), e S.O.S. Iceberg (S.O.S. 

Eisberg, 1932). E em todos protagonizando o papel da heroína que desafiava as adversidades 

da natureza e a ganância dos homens com o objetivo de atingir o topo das montanhas. 

Posteriormente, seguindo a mesma temática, dirigiu o seu primeiro filme A luz azul (Das 

blaue Licht, 1932) e muitos anos depois Planície (Tiefland, 1954). Eis o comentário de Sontag 

a respeito: 

 

Para Riefenstahl, os instrumentos pop-wagnerianos de Fanck não eram apenas 

“tensamente românticos”. Sem dúvida pensados como apolíticos quando foram 

feitos, estes filmes agora parecem ser, numa retrospectiva, como salientou 

Siegfried Kracauer, uma antologia de sentimentos protonazistas. O alpinismo nos 

filmes de Fanck era uma metáfora visualmente irresistível para uma aspiração 
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 Sontag escreve: “Riefensthal era companheira e amiga de Hitler desde 1932; era amiga de Goebbels também: 

nenhuma evidência sustenta a persistente alegação de Riefenstahl, desde os anos 50, de que Goebbels a odiava 

ou mesmo de que ele tinha poder para interferir em seu trabalho”.   (1986: 65) 
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ilimitada em direção à elevada meta mística, tão bela quanto aterradora, que mais 

tarde se concretizou na adoração ao Führer. A personagem que Riefenstahl sempre 

fazia era a de uma garota impetuosa que ousava escalar o pico que a outros, os 

“porcos do vale”, atemorizaram. Em seu primeiro papel, no filme mudo A 

Montanha Sagrada (1926), ela é uma jovem dançarina chamada Diotima, cortejada 

por um enérgico alpinista que a converte aos saudáveis êxtases do alpinismo. Em 

Avalanche (1930), seu primeiro filme sonoro, Riefenstahl é uma garota 

completamente aficionada pelas montanhas e apaixonada por um meteorologista, 

que o salva quando uma tempestade o deixa em dificuldades em seu observatório 

em Mont Blanc. (61-62) 

 

 

 

Figura 19 - Stills de A montanha Sagrada (Der heilige Berg, Arnold Fanck, 1926). 

 

 A segunda parte de seu tríptico fascista diz respeito a produção de filmes 

documentários, encomendados pelo governo nazista. O primeiro deles Vitória da fé (Der Sieg 

des Glaubens, 1933) sobre o primeiro congresso do Partido Nacional-Socialista, outros dois 

que a tornariam mundialmente reconhecida: Triunfo da Vontade e Olympia, além do curta-

metragem, posteriormente renegado Dia da liberdade: nossas forças armadas (Tag der 

Freiheit: Unsere Wehmarcht,1935), uma descrição sobre a beleza dos soldados e do exército. 

Para Sontag esses filmes funcionariam como representações visuais do triunfo do poder 

finalmente alcançado pela nação alemã. Segue a sua acusação especificamente sobre O 

Triunfo da Vontade: 

 

O Triunfo da Vontade representa uma já alcançada e radical transformação 

da realidade: a história torna-se um teatro. A maneira pela qual a convenção 

de 1934 do Partido foi encenada fora parcialmente determinada pela decisão 

de produzir o filme - o evento histórico servindo como cenário de um filme 

que estava então para assumir o caráter de um autêntico documentário. Na 

realidade, quando parte da filmagem do pronunciamento dos líderes do 

Partido na tribuna se estragou, Hitler deu ordens para que tais tomadas 

fossem refilmadas; e Streicher, Rosenberg, Hess e Frank histrionicamente 

reafirmaram mais uma vez sua lealdade ao Führer semanas depois, sem 

Hitler e sem uma plateia, num cenário de estúdio construído por Speer (...) 

Qualquer um que defenda os filmes de Riefenstahl como documentários, se 

documentário deve ser distinguido de propaganda, está sendo ingênuo. Em 

Triunfo da Vontade, o documento (a imagem) não é apenas o registro da 

realidade, mas é uma razão para a qual a realidade foi construída, e deve, 

eventualmente, suplantá-la. (66-67) 
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 A terceira parte da produção visual fascista de Riefenstahl, “reelaboração final de seu 

passado” (68), culminaria com a sua incursão na carreira fotográfica e a posterior publicação 

de Os últimos Nuba. Segundo Sontag: uma elegia à beleza da morte, da força e da disciplina 

guerreira cultivada por um povo. Para nós, um documento didático sobre o processo de 

correção política – ou a reterritorialização - do desejo fascista nos regimes de visualidade das 

sociedades democráticas contemporâneas. Uma nova versão, mais astuta, de perseverança do 

desejo de encontrar o ideal de eu no outro, e sob esta obrigação, condicionar para o nível 

superficial de um traço ou cor no discurso, a própria experiência de alteridade: que passa de 

um lócus cheio de vazio, de códigos inéditos, de radical abertura à experiência para um 

empreendimento narcísico viciado em representação.  

Que características, portanto, levariam a estas conclusões? Não apenas o fascínio de 

Riefenstahl pelo que é “belo, forte, saudável e vivo” (68), e nem mesmo somente as 

fotografias, que poderiam passar facilmente como mais um “lamento por primitivos em 

extinção” (69) tão em voga entre fotógrafos do pós-guerra, mas as fotografias em conexão 

com a sua narrativa, e especialmente, em conexão com o pathos irreversível que marcou o seu 

background estético.   

  

 

Figura 20 -  O inconsciente estético fascista de Riefenstahl desvela-se sob a forma de um suposto não-

saber: “Susan Sontag?” Pergunta ao seu entrevistador em Die Macht der Bilder. “É um mistério para 

mim como uma mulher tão inteligente pode falar tanta besteira. Eu vejo essas fotografias dos Nuba, 

exatamente como eles viviam, inobservados, sem fazer nenhuma pose. O que pode haver de fascista 

sobre isso? Eu não entendo”. 
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O povo que seduzira o olhar de Riefenstahl (1976:9-11) era composto por homens cuja 

compleição física e espiritual relegava os assuntos mundanos e materiais para uma esfera 

relativamente desinteressante da vida. A adoração à luta e à morte, o corpo saudável como 

expressão superior de vida, bem como a sexualidade econômica refletiam a sua harmonia com 

a natureza desafiadora ao redor e a sua pureza intocada diante da civilização. De acordo com 

o relato de Riefenstahl (130), a luta e os torneios promovidos entre as tribos transcendiam o 

papel agregador do esporte e adquiriam o status de uma expressão que distinguia o modo de 

vida Nuba do de outros povos africanos. A exaltação das habilidades físicas e da vitória do 

lutador mais forte eram para a artista alemã os signos mais marcante daquela cultura. 

 

O torneio que nós descrevemos envolveu tanto a vila dos Mesakin quanto a 

dos Korongo, as quais, embora próximas uma da outra em espaço e 

costumes, falam línguas diferentes. O efeito é a formação de um fio de 

unidade em uma área em que todo fator tende a encorajar o isolamento e a 

separação. Lutar talvez seja a única instituição social que tenha alcance 

suficiente para despertar qualquer ideal de unidade cultural a esta região 

fragmentada. Trata-se, portanto, de um conceito básico para a ideia dos 

‘Nuba’ como um todo. Sua importância como a expressão de uma visão total 

dos Mesakin e dos Korongo não pode ser exagerada; é a expressão, no 

mundo visível e social do mundo invisível de suas mentes e espíritos 

(RIEFENSTAHL, 1976:135, tradução nossa)
54

 

 

 Sontag (1986:71) acusa que o relato de Leni não passa de uma versão fascista da velha 

idéia do Nobre Selvagem, e seu desprezo por tudo o que é pluralista, crítico e reflexivo. A 

pureza do amor entre homens e mulheres em detrimento de uma sexualidade desinteressada 

refletiria um erotismo ideal sublimado pelo magnetismo exercido pelos homens mais fortes na 

arena de luta, e o afastamento das mulheres das atividades cerimoniais mais importantes como 

as lutas e os velórios caracterizaria o machismo irresistível por trás da sua concepção de 

beleza física e social. 

 

Apesar de os Nuba serem negros, ao invés de arianos, o retrato que 

Riefenstahl faz deles evoca alguns dos maiores temas da ideologia nazista: o 
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 No original: “The contest which we have described involved both Mesakin and Korongo villages, which, 

though, near to each other in space and costumes, speak different languages. The effect is to form a thread of 

unity in an area where every other factor tends to encourage isolation and separation. Wrestling is perhaps the 

only social institution which have a sufficiently widespread distribution to lend any ideal of cultural unity to this 

fragmented region. It is therefore a basic concept in the idea of ‘Nuba’ as whole. Its importance as the expression 

of the total outlook of the Mesakin and Korong cannot be exaggerated; it is the expression in the visible and 

social world of the invisible world of the mind and of the spirit”. (RIEFENSTAHL, 1976:135) 
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contraste entre o limpo e o impuro, o incorruptível e o corrompido, o físico e 

o mental, o satisfeito e o crítico (...) Ao celebrar a sociedade onde a exibição 

da habilidade física, da coragem e da vitória do homem mais forte sobre o 

mais fraco são, assim como ela os enxerga, os símbolos unificadores da 

cultura comunal — onde o sucesso na luta é a “principal aspiração da vida 

de um homem” — Riefenstahl dificilmente parece ter modificado as ideias 

dos seus filmes nazistas (SONTAG, 1984:70-71) 

 

 

 

Figura 21  – “Eu não entendo a questão. Eu não tenho nenhum conceito de fascismo”. afirma 

Riefenstahl quando questionada sobre como definiria a estética fascista. “A não ser que seja algo como 

a saudação a Hitler, ou a saudação fascista com a mão direita erguida. Eu não consigo imaginar nada”. 

Depoimento e fotografias de Die Macht der Bilder (Ray Müller, 1993). 

 

 A discussão central de Fascinante fascismo recai sobre o processo de reabilitação 

estética de Riefenstahl, baseando-se em uma crítica ao compósito de mentira e fascínio que 

avaliza o sucesso de Os últimos Nuba. Nesta obra há incluso um saber: aquele que se apoia na 

irresistibilidade do olhar, e que o leva a aceitar passivamente, por meio de uma operação 

fetichista quase indefectível, a celebração ostensiva do poder. Para este efeito, o 

enquadramento da outridade (o não branco, o não ariano, o não europeu) segundo a ordem de 

um discurso politicamente correto, o qual apregoa a tolerância à diversidade, funciona, em 

complemento com as imagens, por meio de uma relação de conveniência entre o ideal estético 

fascista resiliente e algumas concessões formais e discursivas necessárias para que ele 

permaneça. Mais uma vez, a duplicidade performativa do enunciado final (a imagem-sintoma 

composta de fotografia e texto) o abstém de seu efeito perlocucionário. Não há 

comprometimento da parte de quem vê, pelo prazer que ofusca qualquer resquício de 

alteridade.  

 A sedução da bela forma, saudável e potente, a despeito da naturalidade com que 

acontece, deve ser posta em questão a medida que temos como dada a inevitável vinculação 
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da história e da cultura à formação dos sentidos. O que tem a ver com uma política do belo 

instituída na modernidade a partir do momento em que se passou a instrumentalizar a 

tendência com o que os sentidos se deixam capturar pela ostensividade sedutora do poder
55

 de 

acordo com o universalismo de um modelo antropológico privilegiado. 

A noção de belo celebrada pela cultura visual de entretenimento e consumo, por sua 

vez, não é destoante daquela idealizada pelo projeto estético moderno, mas sim 

redimensionada à sua práxis. Esgueirando-se como uma categoria estética teoricamente 

apolítica, desinteressada e capaz de deleitar universalmente, como sugeriu Immanuel Kant - o 

seu grande definidor desde 1790 - na prática ela pode ser pervertida de sua unidade conceitual 

e se alojar ao lado do poder, seja por razões de classe, partidárias e mesmo raciais
56

 

(especialmente se cair em campos específicos bastante interessados como a comunicação ou a 

medicina cosmética).  

Se por um lado esta categoria não domina o multisensorial regime estético da cultura 

visual midiática, por outro, está muito bem e indiferentemente assentada no seio desta 

aparente diversidade, e a fim de permanecer ativa - como veremos no próximo tópico - 

precisa exercer uma seleção de formas e padrões na imagem em certa medida excludente e 

seletiva. É em relação à fisicalidade, ou como o corpo humano se relaciona com a imagem, 

que essa beleza passar a ser instrumentalizada segundo um compósito de fantasias fascistas.  

 

4.3 – A fisicalidade e a força da imagem.  

 

Eu precisava de homens como estes (os Nuba), mas no Quênia ou na 

Tanzânia eu não poderia encontrar nenhum. Os Masai eram esbeltos e 

graciosos, mas atletas como os que eu precisava, isso não era fácil encontrar. 

Então eu fui procurá-los.  

 

Leni Riefenstahl, Die Macht der Bilder (Ray Müller, 1993). 

 

O formalismo de Leni Riefenstahl evidencia um modo de compatibilidade entre a 

beleza e o poder como parte do projeto estético da modernidade e o pluralismo como é 

festejado nas atuais sociedades de consumo. O fascínio que a sua imagem exerce baseia-se no 

alinhamento entre o aprimoramento da técnica (no caso da mídia que lhe serve: cinema ou 
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Ver ZIZEK (2008:330-334)) onde afirma que a exibição da ostensividade atribui à estética uma função de 

sobrevivência. Para tanto ele recorre ao trabalho de MILLER, Geoffrey (2001) The mating mind: How Sexual 

Choice Shaped the Evolution of Human Nature em que associa o desenvolvimento do sentido de beleza ao 

processo de seleção sexual sugerido por Darwin (1871) em sua obra The Descent of Man.  
56

Ver Prettejohn, Elizabeth (2005:45) Bauty and Art: “se o julgamento de gosto é indiferente a preconceitos 

pessoais, ele é igualmente indiferente a motivos nobres e altruístas (…) ele não pode oprimir nem manipular, 

mas da mesma forma não pode beneficiar ninguém ou validar qualquer boa ação”. 
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fotografia) e um idealismo estético que remete a uma perspectiva nostálgica e neorromântica. 

Entre a fotografia e o espectador existe o seu retoque sobre a cena narrada, a sua manipulação 

que expurga o “inconveniente” do movimento não programado, não contido e não ensaiado 

com fins de pôr em relevo a fisicalidade potente, a dignidade da força muscular e da simetria 

física; qualidades que justificam o pathos pelo ser harmônico sob a égide do “indiscutível”, 

característico do que é supostamente natural.  

A forma humana talhada pela cultura, pelos costumes e pelos embates entre o corpo e 

árduas condições geográficas é capturada por um discurso sobre a transcendência de 

qualidades como a saúde e a beleza. Quando enaltecidas pela justaposição de texto e 

fotografia, tais qualidades, mais do que simplesmente agradarem aos sentidos, refletem 

subservientemente um programa estético maior, o qual as oferece enquanto signos 

privilegiados do poder; redefinindo o que deve e merece ser visto, em detrimento do fraco, 

doente e feio que não merecem atenção. O traço totalitário da arte de Riefenstahl aponta para 

a naturalidade com que essas seleções acontecem, bem como para a idéia de que só pode 

haver interesse estético onde há beleza, saúde e harmonia. 

 

Eu sou mais atraída por um objeto estético do que por um feio. Eu não 

consigo ser criativa com um objeto negativo. Só consigo ser criativa e ter 

ideias quando lidando com alguma coisa que estimule o meu entusiasmo. 

(RIEFENSTAHL, Die Macht der Bilder, 1993) 

 

Tomemos como exercício a contraposição das imagens trazidas abaixo: as fotografias 

de George Rodger (1955) e Leni Riefenstahl (1973) que apresentam, de forma didática, suas 

diferentes perspectivas sobre as atividades de colheita e plantio nas lavouras de tabaco dos 

Nuba.  Enquanto na fotografia de Rodger, em preto e branco à direita, encontramos dois 

homens abaixados, despidos, cobertos por uma poeira branca, colhendo o tabaco, na 

fotografia de Riefenstahl, colorida à esquerda, vemos um homem, no centro superior da 

imagem, ornamentado com tintas, escavando um nicho para a plantação de sementes. No 

relato de Riefenstahl se os lutadores decidem participar da colheita, eles devem ser ornados 

com padrões desenhados pintados sobre o corpo (76), ao passo que os mais velhos (e não 

muito frequentemente as mulheres) apenas cobrem seus corpos com cinzas brancas.  
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Figura 22 - Colheita de tabaco: foto esquerda de George Rodger, foto direita de Leni Riefenstahl. 

  

Apesar da semelhança temática, as duas imagens produzem efeitos estéticos 

claramente diferenciados. Se o efeito da fotografia de Rodger é orientado segundo a 

perspectiva de um testemunho, a fotografia de Riefenstahl coloca o plantador em discurso, 

tornando-o um corpo denotado sobre o qual conotações plásticas próprias as suas idealizações 

são projetadas: a exaltação dos músculos durante o movimento de aragem e o senso de 

harmonia entre as cores e formas desenhadas sobre o seu corpo e o solo que será fertilizado.  

Seu relato sobre os Nuba baseia-se em uma composição idealizada da realidade das 

tribos. E diferentemente do que relata, vinte anos depois da publicação do livro, no 

documentário Der Macht derBilder (1993) muitas das fotografias publicadas em Os últimos 

Nuba são claramente pousadas. 

 A fim de capturar a autenticidade de suas relações com o meio ambiente, tal qual 

enaltece em sua narrativa, Riefenstahl se utiliza de recursos como a manipulação da aparência 

corporal, a pose e a organização do espaço na imagem. Sua obra é organizada em torno de um 

artifício que salta aos olhos. Porém um artifício que almeja alcançar um senso de casticismo 

cultural, pureza e incorruptibilidade.  

Este artifício, ao promover um olhar fascinado sobre o corpo humano especialmente, 

orienta aquele que vê a negligenciar a dinâmica ideológica do qual faz parte, e em seu lugar, 

sobrepor a ingenuidade, isolamento e pureza que ‘naturalmente’ o constitui. A sua 

proeminência ou destacamento nas imagens - super atlético, saudável e musculoso - por sua 

vez sugere, mais que uma harmonia com a natureza que o cerca, uma relação de controle 
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sobre ela, uma celebração do poder capaz de forçar a sua compatibilidade com ideais pré-

determinados. O homem Nuba e seus predicados - negro, africano, exótico - é apenas o meio 

para se manter a continuidade de uma sensibilidade fundada na tensão entre modernidade e 

nostalgia romântica, bem como no paradoxo entre beleza clássica como um fim em si mesmo 

e perfeição física enquanto recurso energético precioso.  

 

 

 

Figura 23 - Mulheres Nuba (The last of Nuba, 1976) 

 

No texto Riefenstahl’s Olympia: Ideology and Aesthetics in the Shaping of the Aryan 

Athletic Body Graham McFee e Alan Tomlinson (1999) oferecem uma discussão sobre os 

filmes Triunfo da Vontade e Olympia que nos ajuda a entrever, de forma mais acurada, como 

os Nuba de Riefenstahl são tão “exóticos” quanto os atletas e soldados de seus documentários. 

Os dois autores partem da idéia de que o culto ao corpo presente no texto destes filmes 

levanta questões importantes sobre a formatação (shaping) de um Super-Homem (Super-

Mulher) estetizado. Imagens que funcionam como testemunhas do enraizamento do culto ao 

corpo que ocorreu no processo mesmo de construção de uma consciência nacional alemã. 

Culto que tem a ver com relações estabelecidas entre dominação e fisicalidade. 

 

A sequência de abertura de ambos os filmes estabelece o tema do legado 

clássico. O filme do congresso de Nuremberg retrata uma paisagem pré-

moderna e bucólica, reivindicando uma herança classicista tradicional, mas 

levemente enfeitada com bandeiras do partido Nacional Socialista e a 

Suástica. Em um prelúdio estarrecedor ao filme das olimpíadas, as ruínas da 

Acropolis e o cenário onde ocorreram as olimpíadas da antiguidade são 

trazidos de volta à vida pela metamorfose da estátua de um atirador de discos 
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do escultor Myron na forma humana de um atleta contemporâneo. Desta 

maneira, a integração destoante da antiguidade clássica com valores 

contemporâneos é alcançada
57

. (95, tradução nossa)
58

 

 

 Nos dois filmes a apresentação da vida em comunidade seria metonimizada sob o 

signo de uma “fisicalidade masculina narcisista” (100).  Primeiro, em Triunfo da Vontade, a 

partir das sequências de treinamento da juventude hitlerista e de sua convivência sob a forma 

de uma fraternidade militar com jovens brincando de ‘lutar’ e participando de rituais de 

aceitação. Depois, em Olympia, no modo como a comunidade de atletas é apresentada na vila 

olímpica, local de repouso e exercício, com homens nus banhando-se no lago sob a luz fraca 

do entardecer e a apresentação frequente de corpos musculosos parcialmente despidos.  

Em ambos os casos, o apelo da imagem a um ideal romântico da vida em comunidade 

(102) transcenderia - na maneira como os corpos são retratados em conexão uns com os 

outros e com o espaço - qualquer traço ou resquício de inconveniência política que pudesse 

refletir o despotismo do culto à forma física. Outra vez o fascínio pela forma fetichizada 

funcionaria a serviço de um ‘desarmamento’ dos sentidos, afastando-os de um conhecimento 

possível sobre os limites socioculturais da celebração irrestrita do corpo potente, saudável e 

mesmo indestrutível. 

 Para McFee e Tomlinson, a negação de Riefenstahl em associar sua arte à ideologia 

nazista faz parte de uma visão confortável da estética como um campo autônomo em relação 

ao mundo real da política, o que para os dois seria inviável, especialmente em se tratando de 

uma produção como a sua: 

 

                                                           

57  
Figura 24 - Still da sequência inicial de Triunfo da Vontade e imagem da sequência inicial de Olympia. 

 
58

 No original: “The opening sequences of both films establish the theme of classical legacies. The film of the 

Nuremberg congress depicts a pre-modern bucolic and medieval landscape, claiming classicist traditional 

inheritance, but freshly bedecked by the flags of the National Socialist Party, and the Swastika. In a stunning 

prelude to the Olympics film, the ruins of the Acropolis and the setting of the ancient Olympics are brought alive 

by the metamorphosis of the artifact of the discus thrower by the sculptor Myron, into the human form of the live 

contemporary athlete. In this fashion, the seamless integration of classic antiquity with contemporary values is 

achieved”. (MCFEE; TOMLINSON, 1999: 95) 
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Ela [Riefenstahl] erroneamente toma a sua preocupação com a beleza para 

assegurar o status de arte de Olympia. E, de acordo com esse ponto, para 

Riefenstahl, o corpo em seu fluxo atlético completo é sempre capaz de 

transcender a política, justificando sua celebração na documentação e 

reconstrução de uma forma simbólica quase “supra-histórico” como a das 

olimpíadas. Mesmo tendo, durante toda a metade do último século, 

massageado um passado sinistro e trágico, ou defendido reivindicações já 

superadas em relação à autonomia da estética, o nosso argumento central 

aqui não é afetado: a representação do corpo e de culturas corporais pode ser 

usado com efeitos extraordinários na construção da tradição; e a respeito 

disso, a tarefa hermenêutica é desvelar repetidamente o compósito cultural e 

político que se torna tão frequentemente naturalizado nesta forma política. 

(1999:101, tradução nossa)
59

. 

 

 Assim como sugere o comentário de Sontag sobre os Nuba, McFee e Tomlinson 

percebem o super-evidenciamento da potência física do corpo e sua unidade com o todo 

comunitário/social como marca fascista indelével da obra de Riefenstahl. Para nós, entretanto, 

longe do fascismo se restringir a um mero exercício fetichizado de representação e reprodução 

desses corpos, ele se encontra disseminado na duplicidade performativa de tais imagens e na 

sua capacidade de descontextualizar historicamente não só este corpo (físico/social), mas os 

sub-reptícios discursos que se agregam a ele, em nome da permanência de uma percepção 

sensorial prioritariamente excludente. Aquela que restringe a visualidade a imperativos de 

força e beleza.  

 Os últimos Nuba representa um passo a frente nesse processo. A aparente 

despolitização do corpo - que “transcende” todo dissenso possível (dada a suposta 

universalidade desinteressada do belo) - recai agora sobre uma quimera estética ainda mais 

delicada, a que toca a cor da figura humana. Há ali um saber que antecipa a forma como a 

experiência visual com essa figura enquanto cor não branca é agenciada pela imagem-fetiche 

de entretenimento e consumo hoje. Saber que inventa uma outridade baseada na necessidade 

de se tê-la por perto, porém moldando-a segundo ideais pré-estabelecidos. Em suma, saber 

que busca reformular a idéia de ‘multicultural’ segundo um discurso particular e interessado 
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 No orginal: “She [Riefenstahl] mistakenly takes her concern with beauty to secure art status for Olympia. And, 

in line with this point, for Riefenstahl, the body in full athletic flow transcended the political, and was worthy of 

celebration in the recording and remaking of an almost supra-historical symbolic form such as the Olympics. 

Whether throughout the last half-century she has been massaging a sinister and tragic past, or genuinely 

championing doomed claims to the autonomy of the aesthetic, does not affect the central argument here: the 

representation of the body and bodily cultures can be used to extraordinary effect in the making of tradition; and 

that the hermeneutic task is to unravel repeatedly the package of the cultural and the political that is so often 

inherent in such forms of representation”. (MCFEE; TOMLINSON, 1999:101). 
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de equalização, o qual exige, por sua vez, descontextualizações (históricas, culturais, 

antropológicas) significativas com fins de que a imagem atinja o sentimento almejado.  

 Sob a perspectiva dos estudos multiculturais nos meios de comunicação, Ella Shohat e 

Robert Stam (1994/2006) oferecem uma crítica à imagem etnocêntrica, ao expor o problema 

de como as diversas mídias tendem a querer fundar um discurso sobre o multiculturalismo 

como um fenômeno isolado, desligado da tradição colonialista e restrito a uma agenda 

historicista. Partindo da questão sobre quais estratégias a imagem utiliza para privilegiar uma 

perspectiva eurocêntrica na imagem, os autores acabam esclarecendo o que para nós se 

assemelha ao exercício de “alteridade” de Riefenstahl em sua tentativa de “contatar” outras 

culturas (e outras cores). Suas imagens profetizariam uma forma de multiculturalismo 

tipicamente midiática: 

 

(...) o termo [multiculturalismo] adquiriu um significado vazio sobre o qual 

diversos grupos projetam seus medos e esperanças. Nas suas versões mais 

diluídas, pode facilmente degenerar em um pluralismo administrado pelo 

Estado ou por corporações como a United Colors of Benetton, através do 

qual poderes estabelecidos promovem a “moda étnica do mês” com 

objetivos comerciais ou ideológicos. Para nós, a palavra “multiculturalismo” 

não possui uma essência: ela indica um debate. (SHOHAT; STAM, 2006:85) 

 

  

 O livro de Riefenstahl não apenas funciona como um documento cultural sobre o 

inconsciente estético fascista, mas também como um protótipo visual daquilo que entendemos 

como o ‘politicamente correto’, desvelando estratégias de comprometimento conceitual da 

imagem, segundo uma reorganização ou modelagem de seus elementos formais e 

conteudísticos em prol do estabelecimento de um paradigma da tolerância entre culturas 

diversas. Como veremos na próxima seção, a negociação de uma percepção sobre pessoas não 

brancas em setores populares da mídia, como seriados de TV, pode acontecer a partir de um 

regime de concessões formais que desvelam o quanto a branquitude ainda está associada a 

uma noção de beleza superior. 

 

4.4 – Concessões estéticas para a emergência de um fascismo midiático.  

 

O racismo europeu como pretensão do homem branco nunca procedeu por 

exclusão nem atribuição de alguém designado como Outro: seria antes nas 

sociedades primitivas que se apreenderia o estrangeiro como um "outro". O 

racismo procede por determinação das variações de desvianças, em função 

do rosto Homem branco que pretende integrar em ondas cada vez mais 

excêntricas e retardadas os traços que não são conformes, ora para tolerá-los 

em determinado lugar e em determinadas condições, em certo gueto, ora 
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para apagá-los no muro que jamais suporta a alteridade (é um judeu, é um 

árabe, é um negro, é um louco...). Do ponto de vista do racismo, não existe 

exterior, não existem as pessoas de fora. Só existem pessoas que deveriam 

ser como nós, e cujo crime é não o serem. A cisão não passa mais entre um 

dentro e um fora, mas no interior das cadeias significantes simultâneas e das 

escolhas subjetivas sucessivas. O racismo jamais detecta as partículas do 

outro, ele propaga as ondas do mesmo até à extinção daquilo que não se 

deixa identificar (ou que só se deixa identificar a partir de tal ou qual 

desvio). Sua crueldade só se iguala a sua incompetência ou a sua 

ingenuidade.   

 

Gilles Deleuze e Felix Guattari, Mil Platôs: vol.5, 2007:50 

 

As esperanças e medos de Riefenstahl eram narradas em suas imagens dos Nuba como 

uma ode a uma era que estava muito próxima do fim. De acordo com ela, o progresso trazido 

pela lavouras de algodão e estradas que cortavam o Sudão aos poucos alienava aquele povo de 

sua verdadeira identidade. No início de seu relato, sua preocupação maior é sempre com a 

pureza intocada pela civilização que está prestes a ser sacrificada em nome da chegada da 

modernidade e de suas doenças. Até chegar às partes intocadas de Kordofan todos os Nuba 

que tinha visto “eram civilizados”, ela diz, “e nada tinham em comum com a beleza primitiva 

que me preencheu de admiração quando vi a fotografia de Rodger” (1976: 10). 

 

 

Figura 25 - O guerreiro Gua, reconhecida fotografia de Os últimos Nuba. 

  

 A beleza que ela finalmente fotografou foi exatamente aquela que desejava encontrar.  

Sua jornada árdua - que inclui um acidente de carro, fraturas na cabeça e no pulmão, um coma 

de quatro dias e semanas de internação em um hospital de Nairóbi, como relata no início do 

livro (9) – só chegaria ao fim quando alcançasse o seu povo Nuba ideal. 

 O seu pathos pela forma física e comunitária impecáveis não restringia o seu ideal 

estético à cor branca enquanto expressão da pureza alpina do mito ariano, retratada nos 



102 
 

chamados Bergfilms (os filmes alemães de montanhas das décadas de 1920 e 1930 de que 

falamos anteriormente). Ali, a admiração por comunidades remotas em lugares gelados, 

contrastava com a paisagem sublime, onde as dificuldades geográficas elevavam o espírito – 

tudo girando em torno do material mais branco da natureza: a neve
60

. Com os Nuba seu 

romantismo nostálgico havia sido atualizado para o colorido de outras paisagens. 

Contanto que não comprometesse a composição da imagem, e principalmente o seu 

efeito, fosse branca ou preta, a cor da figura humana
61

 não deveria passar de uma substância 

de expressão em torno da qual uma forma pré-determinada moldaria. Com isso, Riefenstahl 

demonstrava que seria possível ao fascismo como uma sensibilidade alojar-se para além dos 

dogmas que o fundaram, confirmando outra vez a maneabilidade de sua ‘mitologia’/ 

‘ideologia’ bem como, numa dimensão ainda mais ampla, a sua diferença mínima com os 

ciclos de predileções das políticas liberais.  

 A brancura alpina substituída pelos tons terrais das montanhas de Kordofan, e a 

brancura da figura ariana substituída pelo negro intenso do povo Nuba representa uma 

negociação estética estratégica a qual põe em cheque a cor branca como uma determinante 

para o belo fascista. Os tropos da cor humana, que haviam bebido por muito tempo de um 

discurso colonial e posteriormente racista, eram revisitados agora por um mecanismo mais 

eficiente de ampliação da noção de beleza: o que a associava invariavelmente ao culto da 

fisicalidade, em nome do qual toda “palheta de cores” seria bem vinda, contanto que 

continuassem sendo respeitados os padrões e normas da fisicalidade ideal. Tais operações de 

desterritorialização da sensibilidade fascista somatizam a cumplicidade entre fantasias liberais 

de perfeição física e social e fantasias fascistas correlatas. Em suma, o que pode ser entendido 

como um condicionante estético que vem se tornando lugar comum em uma diversidade de 

setores da grande mídia. 

A relativização do branco como cor do poder e da superioridade - no que concerne à 

representação figurativa do corpo humano - configura-se como uma forma sutil de 

intolerância e seletividade estética que deixa uma lição para a imagem midiática que almeja o 
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Ver BERNAL, Martin (1987:209) Black Athena: The Afrosiatic Roots of Classical Civilisation e DYER, 

Richard (1997:21) White.  
61

 Uma imagem já anterior aos Nuba marcaria esta valiosa antecipação estética realizada pela artista alemã, sob a 

forma de uma negociação ou concessão fascista em nome do culto à fisicalidade potente. Refiro-me às 

sequencias de Olympia dedicadas aos atletas negros norte-americanos Jesse Owens e Metacalfe – especialmente 

o primeiro – cujos corpos e definição muscular a teriam impressionado fortemente, a ponto de desagradar o 

então ministro da propaganda Joseph Goebbels. Ver MCFEE; TOMLINSON (1999:89-90). HART-DAVIS, 

Duff (1986), autor de Hitler’s Games, sugere que essa foi uma das “sacadas” que revelou Olympia como um 

triunfo da propaganda. Riefenstahl focou em aspectos não diretamente propagandísticos, porém irrelevantes para 

o seu efeito, com vistas a enquadrar o filme como um documento autêntico. 
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pluralismo cultural. A branquitude da perspectiva formal que recai sobre imagens como a do 

povo Nuba é um agente imprescindível para que a experiência da beleza e do poder seja 

convenientemente alcançada para além daquilo que não se insere no repertório classicista com 

pinceladas antropotécnicas modernas que configurara a interpretação fascista da beleza.  

Richard Dyer (1997) em seu livro White defende que a escassez de estudos críticos 

sobre a branquitude (whiteness), em se tratando especialmente da representação do corpo 

humano na imagem, reflete a universalidade com que a cor branca apraz os sentidos.  Como a 

qualidade do branco nunca é salientada, a figura que a detém é sempre-já vista como uma 

representante direta (sem um predicado que salte aos olhos) da espécie humana, e “não há 

posição mais poderosa do que aquela do que é ‘apenas’ humano” (DYER:1997:2).  

No conjunto de imagens da cultura visual ocidental serão sempre os predicados 

individuais que concederão à figura do branco um sentido de identidade específico, de forma 

que comentários pré-formatados sobre a sua etnia, localização geográfica ou cultural fazem-se 

desnecessários na maior parte das vezes em que é exposto em uma série de imagens artísticas 

ou midiáticas. Assim, este branco pode ser entendido como o produto de uma construção 

histórica e discursiva atribuidora do privilégio literalmente indiscutível de se pertencer à raça 

humana. Na verdade, partindo dessa lógica, a própria noção de raça seria aplicada apenas a 

pessoas de cor não branca. Como afirma Dyer (42) pessoas brancas não são literal nem 

simbolicamente brancas, embora a branquidade seja reconhecida pela virtude da cor. E essa 

virtude remonta à forma como o branco passou a ser percebido e sentido ao longo da história.  

Ao discutir sobre a centralidade da representação da “raça” branca para a organização 

do mundo contemporâneo o autor também evidencia a sutil efetividade no campo social da 

circulação de um imaginário embranquecido. O peso político desse conjunto de 

representações, segundo ele, reside no estabelecimento de uma sensibilidade privilegiada 

sobre esta cor, que acaba restituindo poder aqueles que de uma forma ou de outra acabam por 

se encaixar nessa categoria.  

 

Branco é tanto uma cor e, ao mesmo tempo, um signo daquilo que é sem cor 

porque não pode ser visto: a alma, a mente, e também o vazio, a não 

existência e a morte, todas eles formam a parcela que faz das pessoas 

brancas socialmente brancas. Branquitude é o signo que torna as pessoas 

brancas visíveis como brancas, o branco significando ao mesmo tempo o 

verdadeiro caráter de ser branco, o qual é invisível. (45, tradução nossa)
62

 

                                                           
62

 No original: “White is both a colour and, at once, not a colour and the sign of that which is colorless because it 

cannot be seen: the soul, the mind, and also emptiness, non-existence and death, all of which form part of what 

makes white people socially white. Whiteness is the sign that makes white people visible as white, white 

simultaneously signifying the true character of white people, which is invisible”. (DYER, 1997: 45) 
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 Em um momento crucial para entendermos seu argumento, Dyer recorre à idéia de 

uma “narrativa do julgamento estético” (38) para explicar porque a cor branca tornou-se parte 

de um estado perceptivo humano fundamental no que diz respeito à beleza, saúde, pureza e 

perfeição. Esta expressão, cunhada por David Lloyd em seu estudo Race Under 

Representation (1991), diz respeito a uma “narrativa” do desenvolvimento humano traçada 

por Kant (1790), na qual os sentidos se organizam de forma a seguirem para além do 

particular e das sensações locais em direção ao reconhecimento de formas universais. O que 

Dyer interpreta da seguinte forma: 

 

Esta narrativa se aplica igualmente ao individuo e à raça humana como um 

todo – mas povos não brancos são presumidos como estando ainda, e talvez 

para sempre, no nível de “sensações locais particulares”, não tendo realizado 

o movimento em direção à subjetividade desinteressada. O que isso envolve 

não é a atribuição de uma inferioridade racial, bem menos maligna, para 

pessoas não brancas, mas o próprio fato de estas não serem seres sem 

propriedade. Eles são uma raça particular, marcada, enquanto o homem 

branco atingiu a posição de ser sem propriedades, sem marcas, universal, 

apenas humano. (38, tradução nossa)
63

 

  

 “Ser sem propriedade”, ou seja, ser universalmente, de forma “meramente” humana, 

segundo Dyer, é a condição primaria da branquitude e contribui para a construção de um 

universal estético. A tentativa de imprimir a não-branquitude no interior de imagens que 

aceitem de antemão esta universalidade será, em alguma medida, problemática. O caráter 

sintomático dessa empreitada, como acontece exemplarmente em Os últimos Nuba, configura-

se mais uma vez pelo viés de uma formação reativa orientada pela insígnia da reparação, da 

culpa expiada ou até de uma reflexão ingênua sobre a diferença.   

Partindo desses pressupostos, devemos pensar nos esforços cometidos em nome do 

“fascínio branco” como forma de tornar determinadas imagens satisfatórias. E ainda mais, 

como a figura humana é capturada pelo branco enquanto ideal explícito no campo da imagem.  

Dyer dedica uma sessão de seu livro à noção de que a pele alva e mais clara bem como os 

traços faciais arianos/caucasianos – indicativos de uma beleza universal - têm sido aplicados 

como padrões de aceitação de pessoas não brancas.  
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 No original: “This narrative applies equally to the individual and to the human race as a whole – but non-white 

peoples are presumed to be still, and perhaps forever, at the stage of “particular, local sensations”, not having 

made the move to disinterested subjecthood. What is involved is not the ascription of racial inferiority, much less 

evil, to non-whites but their not being deemed subjects without properties. They are particular, marked raced, 

whereas the white man has attained the position of being without properties, unmarked, universal, just human”. 

(DYER, 1997: 38) 
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Até recentemente, a maiores estrelas afro-americanas tem sido todas pálidas: 

Lena Horne, Diahann Carroll, Diana Ross, Witheny Houston (bem como os 

maiores atores afro-americanos como Sidney Poitier e Denzel Washington, 

que tem traços faciais relativamente caucasianos). O que é mais notável 

sobre o avanço de Naomi Campbell como uma supermodel é a cor escura de 

sua aparência (e mesmo assim, ela tem cabelos sedosos e lisos. (71, tradução 

nossa)
64

 

  

 O processo de embraquecimento objetivo/subjetivo do homem não branco ainda 

constitui o exemplo mais radical e didático desta diplomacia fascista no campo das 

negociações estéticas midiáticas. No nível da forma ou do conteúdo, as técnicas de close do 

rosto ou do corpo podem comportar-se de forma a privilegiar características biofísicas 

específicas, ou, pelo contrário, obscurecer “naturalmente” traços faciais em detrimento de 

uma visão favorecida do corpo potente.  

O semblante rijo, sério e posado de algumas imagens dos Nuba capturadas por 

Riefenstahl configuram uma técnica de evidenciamento da beleza, que suaviza a exaltação de 

traços faciais não brancos, como o nariz largo e os lábios grossos. A imagem do guerreiro que 

a inspirara, fotografada por Rodger anos antes, continha um vigoroso semblante capturado no 

calor da vitoria. Sob o peso de tal inspiração talvez, a postura da maioria dos Nuba de 

Riefenstahl reflete uma contenção e uma economia da expressão facial como um 

procedimento eficiente de acomodação de suas figuras a um modelo de rostidade e elegância 

eurocêntrico. 

As concessões estéticas que permitem à figura não branca habitar o centro da imagem 

e atingir os atributos conotativos da branquitude - como o “preço a se pagar” por uma fruição 

narcísica, harmônica e agradável - é um fato frequente na indústria visual do entretenimento e 

da publicidade contemporânea. Os microfascismos atuam nas pequenas torções e detalhes da 

aparência biofísica para que o corpo apresentado satisfaça um desejo pela simetria 

ariana/caucasiana. O esforço para demarcar a pluralidade no centro da imagem, como uma 

obrigação política inevitável da forma, insiste que ela se deixe seduzir pelos discursos de 

beleza que jamais deixam de se vincular ao poder.  
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 No original: “Until recently, major African-American women stars have all been pale: Lena Horne, Diahann 

Carroll, Diana Ross, Withney Houston (and major African-American male stars like Sidney Poitier and Denzel 

Washington, have had what are seen as relatively Caucaisan facial features). What is most striking about the 

breakthrough of Naomi Campbell as a supermodel is the darkness of her complexion (and even she has flowing, 

nut-browm hair). (DYER, 1997:71) 
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Figura 26 - Homens e mulheres Nuba do livro de fotografia de Riefenstahl. 

 

 Tais artifícios, deliberados ou inconscientes, inevitavelmente reforçam os modos de 

ser da beleza na cultura visual ocidental. Como os homens negros e africanos de Riefenstahl, 

esculpidos e transferidos para um quadro apropriado de fantasias neoliberais, parece ter se 

tornado uma norma sutil no entretenimento midiático contemporâneo (em especial o 

americano) o embranquecimento, conotado ou literal, de traços e formas da imagem do negro 

ou do latino, como condição para a inserção do velho como novo, do reacionário como 

disruptivo, ao mesmo tempo em que previne a imagem do debate sobre a intolerância.  

As imagens da “normalidade física e social” que retratam não brancos, produzidas no 

ramo do entretenimento americano, deixam clara esta condicionante do embranquecimento 

como negociação estética favorável aos anseios narcísicos do multiculturalismo de fachada. 

Imagens de homens e mulheres que se encaixem em padrões formais eurocêntricos e que ao 

mesmo mantém a consciência da “libertação” de uma posição estética anteriormente 

inferiorizada torna problemática a necessidade de se “encontrá-los” como parte integrante de 

uma imagem agora privilegiada. Este viés subalterno para que tal imagem promova 

finalmente um efeito democrático indica, em contrapartida, que, mais ao longe, vem se 

respeitando de forma liquefeita e homeopática a superioridade referencial da beleza branca.  

No seu artigo intitulado Framing Jennifer Lopez, por exemplo, Priscilla Ovalle (2007: 165-

183) torna evidente que, na dialética entre técnicas de captura de ‘plano geral’ (wide shot) e 

close up o embranquecimento facial da cantora contrasta com a latinidade de seu corpo, 

convertendo-a numa imagem duplamente agradável às expectativas de um público branco e 

machista. Duplicidade performativa que é comum observar também em imagens 

promocionais de outras popstars como Beyoncé ou Rihanna.  
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Figura 27 – A técnica do embranquecimento como traço irresistível de beleza e poder entre popstars 

não-brancas. 

 

Se nos voltarmos, especificamente para seriados televisivos de sucesso sobre famílias 

negras na televisão norte-americana perceberemos essa tensão partir de um conjunto de 

negociações estéticas mais ou menos evidentes. Nos últimos trintas anos, a branquitude 

parece ter entrado em conciliação com a não branquitude nas retratações do utópico american 

way of life.  Após o sucesso de sitcons tradicionais sobre famílias caucasianas, as casas e 

subúrbios ricos agora podiam ser habitados, em pleno mainstream, por homens não arianos ou 

não caucasianos.  

Para dividir tais espaços simbolizadores de uma paisagem midiática plural seria 

importante tornar evidente, no plano do conteúdo, a liberdade e ascensão social de homens e 

mulheres que superaram o estigma da exclusão, e no plano formal, assentá-los aos 

imperativos democráticos de uma equalidade dos modos de ver e sentir. O que incluía, em 

maior ou menor grau, uma negociação entre ideais totalitários de beleza e poder e novas 

formas possíveis de visibilidade dessas qualidades.  Uma popularização/massificação do saber 

riefenstahliano.  

A partir de The Cosby Show (NBC, 1984-1982) e especialmente em sitcoms 

sucessores como The fresh Prince of Bel-Air (NBC, 1990-1996) e My Wife and Kids (ABC, 

2001-2005) o retrato midiatizado da família negra americana tem lidado com conciliações 

estéticas a fim alcançar o status de “ser sem propriedade”, ou seja, de forma a relativizar o 

desinteresse, a abstração e a objetividade que reside no imaginário estético em torno da cor 

branca, concebida como centro de gravidade estilística da civilização.  
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Figura 28 – Imagem de divulgação de The Cosby Show. 

 

Para afastar-se das particularidades que demarcam a sua “diferença”, mas ao mesmo 

tempo tornar visível um certo senso de orgulho, elegância e dignidade racial, o formato de 

família financeiramente autônoma, de classe média, não parece expressar o suficiente. 

Requerimentos estéticos específicos como a textura do cabelo, a simetria dos traços faciais, a 

pele mais ou menos clara, e até mesmo um tom de voz suavizado, se fazem necessários, e 

logo determinam um preço a ser pago: quando se convertem em commodities para a própria 

branquitude. Ao lado do poder, flexível e paradoxal como ele, a cor branca pode continuar 

relativamente intocada em sua posição de baluarte estético.  

No universo do subúrbio midiático as famílias retratadas pelas três séries são 

relativamente similares. O pai canastrão, a mãe preocupada, adolescentes em volta com 

dilemas sobre namoro e escola, etc. A fantasia da harmonia social mais uma vez é vivenciada 

por meio da aparência apolítica desse formato televisivo.  O desejo fascista, da supremacia do 

poder e da beleza, surge como uma força (ou uma rendição estética) que supera não somente 

os Alpes ou as montanhas de Kordofan, mas a própria exclusividade do cinema e da 

fotografia de uma realizadora alemã, para adentrar o universo do pastiche midiático.  
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Figura 29 - Famílias de Fresh Prince of Bel-Air e My wife and kids respectivamente. 

 

 É sempre a personagem da filha adolescente, no entanto, que captura para sua imagem 

as conotações estéticas próprias à cor branca. Coincidentemente as três jovens Denise, Hilary 

e Claire, as mocinhas de cada uma das séries, têm a pele alva e traços parcialmente 

caucasianos. O branco reterritorializa-se como modo ou condição para a existência do belo, e 

sua supervalorização é reforçada pela constante exposição de tais personagens como objeto de 

superpreocupação paterna e de desejo dos adolescentes do sexo masculino. O enquadramento 

de sua rostidade e o “exotismo” de sua sensualidade desvelam o negativo machista e branco 

que gera um prazer visual total. Nos três casos, a juventude e a beleza são qualidades 

articuladoras de um recurso dramático essencial, porém sintomático da branquitude. 

 

 

Figura 30 - Denise, Hilary e Claire, respectivamente personagens de The Cosby Show, Fresh Prince of 

Bel-Air e My Wife and Kids. 

 

O tom mais pálido da cor da pele em relação a todos os outros membros da família 

legitima discretamente um aspecto indelével do belo, que é evidente tanto no interior da trama 

como na superfície da imagem. A conformação branda aos imperativos que tocam 

diretamente questões de cor e fisicalidade lhes servem como uma reserva estética (mais 

semelhante a um detalhe anódino) que concorre de forma molecular para o agenciamento de 

uma sensibilidade aprisionada  aos padrões fetichistas que jazem sob a “normalidade” de um 
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família que é agora como todas as outra famílias de sitcoms  americanos. Neste caso, não há 

um engodo ideológico que paute esse fascínio, mas uma denegação, a qual gira em torno de 

algo absoluta e literalmente visível, como afirma Zizek: “eles sabem que a liberdade que 

pauta a sua atividade dissimula um interesse particular da exploração, e no entanto, continuam 

a se pautar por ela” (1993:62). 

Estas microagências cínicas de branquitude permitem que cuidadosamente e sob uma 

rigorosa seleção a figura não branca seja trazida para o interior do discurso do “ser sem 

propriedade”;  ou seja, sem riscos de contradições visuais, como signos sutis que remetem ao 

mais alto posto do entendimento Iluminista sobre o homem (DYER, 1997:70) o que associa a 

beleza a uma idéia intelectual, em que o poder valorativo da branquitude, a sua superioridade 

estética reside no seu poder de mimetizar-se com aparente neutralidade. Nesse sentido, os 

Nuba seguem como um visível case de sucesso para aquele sentimento que nos invade 

constantemente em nossa relação com as imagens da cultura visual, e que prefere não se 

incomodar, ou não ‘parar para pensar’. É só mais uma verdade ‘chata’ e incômoda, ou quase 

anêmica, perto do totalitarismo da imagem-fetiche.   

  

4.5 – Riefenstahl, a profeta.  

 

A arte de Riefenstahl sobre os Nuba detém um saber valioso sobre esta diplomacia que 

nos permite entender um momento claro de desterritorialização de um ideal estético 

problemático e a forma como ele se reterritorializou no campo da produção visual 

hiperfetichizada do capitalismo contemporâneo. Seu livro pode ser compreendido (e visto) 

como uma intervenção narcísico-terapêutico a fim de promover a visibilidade de um grupo 

humano que habitava apenas a margem da imagem eurocêntrica, como também, por vias 

inversas, como uma forma precisa de liquidificação da sensibilidade fascista, em que 

imperativos formais do culto à fisicalidade e à perfeição social foram transferidos para uma 

paisagem autônoma, intocada pelo projeto estético da modernidade.  

Esse momento de incursão fascista no universo agora democrático, pluralista, e 

principalmente capitalista da imagem, espaço utópico prometido à equalidade sensível, 

baseia-se na força de mudança de artifícios cínicos, realizados nas intermitências entre o 

consciente e o inconsciente de uma sociedade que passa a supervalorizar o consumo e a 

diversão. Mudança que não leva a lugar algum, mas que permite que “as coisas” permaneçam 

e se modifiquem apenas à medida de sua conveniência, e que celebra, finalmente, a liberdade 

do desejo, contanto que este obedeça a modos “específicos” de liberdade.  
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Da mesma forma que Riefenstahl ressurgiu como uma artista feminista a partir da 

década de 1970, baseando-se nos interesses de um ciclo de predileção liberal - para 

retomarmos a crítica de Sontag (1984: 67) - a grande mídia de entretenimento e consumo 

pode agir também segundo uma agenda falsamente esclarecida, em nome da qual o mesmo 

aparece como novo, o conservador como liberal, o eu como o outro, o padronizado como 

inédito, e evidentemente, o fascista como democrático. Segue o trecho conclusivo e talvez o 

mais decisivo de seu ensaio: 

 

A atual desnazificação e defesa de Riefenstahl como sacerdotisa da beleza 

— como diretora de cinema e, agora, como fotógrafa — não é muito 

alvissareira para a perspicácia dos peritos em detectar os anseios fascistas em 

nosso meio. Riefenstahl dificilmente é o tipo usual de esteta ou romântico 

antropólogo. A força do seu trabalho está precisamente na continuidade de 

suas ideias políticas e estéticas, e o que é interessante é que isto outrora foi 

percebido bem mais claramente do que parece ser agora, quando as pessoas 

afirmam serem atraídas pelas imagens de Riefenstahl em virtude da beleza 

de sua composição. Sem uma perspectiva histórica, tal compreensão prepara 

o caminho para uma aceitação curiosamente distraída da propaganda de 

todos os tipos de sentimentos destrutivos — sentimentos esses que as 

pessoas implicadas estão se recusando a encarar seriamente. Em algum 

lugar, é claro, todos sabem que algo mais do que a beleza está em jogo numa 

arte como a de Riefenstahl. E, assim, as pessoas apostam dos dois lados — 

admirando este tipo de arte, por sua indubitável beleza, e prestigiando-a por 

sua hipócrita promoção do belo. (77) 

 

Acreditada talvez de que o tema de um povo tão distante lhe concederia a redenção em 

relação ao seu passado, Riefenstahl contribuiu inconscientemente para o campo das 

negociações semi-simbólicas estratégicas à proliferação da estética fascista. O que Sontag 

torna evidente a todo momento é que essa recusa em encarar o que move historicamente a 

percepção da beleza detém um contraponto tão bárbaro que o silêncio e a contemplação 

parecem preferíveis.  

O fascismo se encontra exatamente nessa cumplicidade silenciosa e muito privada de 

um gozo com a beleza total. Afinal, que mal poderia haver na apreciação de uma beleza pura 

e intocada? Mas da mesma forma que há prazer, há também uma afastamento do sujeito de si 

e uma submissão eufórica à autoridade cativante; ao piscar de olhos que se comunica 

diretamente com o ego de cada um. Riefenstahl atesta tudo isso com o seu sorriso diante dos 

Nuba, com a falsa crença de que seu olhar não é fascista. E isso não indica que ela seja 

antissemita, pró-genocídio ou uma violenta sanguinária, mas sim que prefere se poupar e 

manter-se indiferentemente útil à proliferação do mal banal.  
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No próximo capítulo vamos entender como o culto midiático à juventude e o seu 

sonho de alcançar o reconhecimento, por meio de negociações estéticas altamente seletivas, 

convocam uma irreverente sensibilidade fascista em nosso cotidiano. A partir de uma reflexão 

sobre os teenagers como protagonistas fascinante da cultura de entretenimento, vamos 

entender como as narrativas e imagens que os retratam são mobilizadas por um desejo que 

deseja a própria repressão, sob o disfarce de uma libertinagem meramente performativa.  
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5  
SELETIVIDADE TEENAGER: 

a comunidade platônica dos High Schools 
 

Nenhum olhar alcança o belo, se não for acompanhado de indiferença, mais, 

de desprezo por tudo quanto é extrínseco ao objeto contemplado.  

Theodor Adorno, Minima Moralia, 1951/2001: 67  

 

5.1 – Fascismo teen . 

 

A beleza da juventude e o senso de pertencimento grupal característico da 

adolescência podem funcionar como agências do desejo fascista na cultura visual As imagens 

da adolescência e do início da juventude tornaram-se objeto de interesse da indústria midiática 

do entretenimento, especialmente a partir da década de 1950, logo após ter sido forjado o 

conceito de teenager. De filmes como Juventude Transviada (Rebel Without a Cause, 

Nicholas Ray, 1956) a seriados televisivos recentes como Gossip Girl (The CW, 2007-2012) a 

retratação do teenager parece ilustrar o anseio da cultura midiática em exercer um tipo de 

seletividade na imagem.  

Perceberemos ao longo desse capítulo que o percurso gerativo de prazer visual dessas 

imagens e narrativas cede a uma dinâmica edipiana, em que o desejo gira em torno de 

significantes do poder como a beleza, a fisicalidade potente, a belicosidade e a riqueza 

ostensiva. Sob a aparência apolínea, o humor bestial, o colorido pop ou o drama raso de 

filmes e seriados que acontecem no entorno dos chamados High Schools jaz um desejo 

comprometido ainda pelo projeto estético da modernidade, em que apenas os melhores e mais 

adaptáveis serão capazes de ‘brilhar’ no quadro da imagem.  

O termo teenager passou a ser aceito a partir do ano de 1944, por influência de uma 

publicação americana orientada para o público adolescente chamada Seventeen. A palavra 

tenta dar conta de uma nova definição do jovem como parte de um mercado de massa 

identificável (SAVAGE, 2009:484) que não era nem adolescente, nem delinquente, mas um 

contrapeso entre o didatismo de um termo e a profunda negatividade do outro. Desse 
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momento em diante podia-se entendê-lo como um personagem bem-sucedido criado pela 

cultura midiática e de consumo do século XX.   

 

A origem do termo estava na forma flexionada de “ten”, dez, que, segundo o 

Concise Oxford Dictionary, era “acrescentado aos numerais de três a nove 

para formar os nomes daqueles de 13 a 19. (...) “Teenage tinha sido usado 

livremente depois de meados dos anos 1930, muitas vezes hifenizado como 

teen-age, enquanto tentativas para promover alternativas canhestras como 

“teener” e “teenster” fracassaram. (...) Dar nome a alguma coisa às vezes 

ajuda a lhe conferir existência: adotado tanto pelos profissionais de 

marketing para jovens como pelos próprios jovens, o nome teenage era 

claro, simples e dizia o que significava. Tratava-se da Era – o período 

distinto social, cultural e economicamente - dos teen. (SAVAGE, 2009: 484-

485) 

 

Nenhuma imagem parece ser tão ilustrativa da molecularização da sensibilidade 

fascista na cultura visual contemporânea quanto a do teenager. A exuberância juvenil, as suas 

paixões emocionais e o forte apego a um senso de comunidade tornam-se eficazes objetos de 

interesse da cultura de massa. Eles garantem mercado, audiência e ovação. A imagem 

midiática de entretenimento e consumo cada vez mais associa a fisicalidade da juventude ao 

paradigma da sociedade do espetáculo, tornando um essencialmente vinculado ao outro, e 

exagerando, de forma portentosamente emocional, a noção de que vale viver ou morrer pelo 

reconhecimento do outro.  

Enquanto construção imagética da cultura midiática e de consumo, esse teenager 

submete-se a um pathos pela dignidade e sofre as consequências de seu contraponto: o 

desprezo da infâmia, a sua exclusão do quadro da imagem, como veículo de promoção egóica 

primordial e instrumento de poder privilegiado de sua cultura. A imagem da juventude se 

comporta como a grande porta-estandarte da reterritorialização fascista em tempos de 

liberalismo acentuado, agenciando, nas formas como se o festeja, uma noção de dignidade 

que se confunde amplamente com um processo narcisista, seletor e excludente de 

características biofísicas, intelectuais e espirituais geradoras de reconhecimento ou desprezo 

visual.  

O jardim zoológico platônico dos High Schools midiáticos, localizados em subúrbios 

americanos idílicos, formata-se como um lócus de enunciação dos microfascismos mais 

atuantes para uma juventude transnacional: um exército não-militar ou uma patrulha do estilo, 

formada por cheerleaders, atletas, nerds e loosers que sub-repticiamente nos permitem 

vivenciar fantasias eugênicas sob a blindagem de uma linguagem que se encerra 
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convenientemente a partir de desfechos morais artificiais e destituídos de força 

perlocucionária. Uma alegoria completa de formas e estilos que se manifesta como a 

expressão de uma geração que glorifica a liberação sexual, a aparência e o consumismo, 

rendida aos imperativos superegóicos da (in)satisfação administrada pelo mercado, e que 

despreza a distinção e a verticalização do pensamento.  

A tônica dos plots adolescentes que proliferaram desde a década de 1980 constitui-se 

em torno de uma adoração ao ego, de batalhas pelo seu reconhecimento, de uma obsessão pela 

sua assunção no espaço da escola e do bairro, e finalmente pela promoção obsessiva de uma 

imagem perfeita. A tolice de seus argumentos, a banalidade de suas narrativas, a repetição de 

seus personagens, e especialmente, os desfechos moralizantes, mais uma vez submetem o 

conteúdo à expressão a partir de uma duplicidade performativa que localiza tais produtos não 

somente como protótipos para um narcisismo de massa, mas como eficazes estetas do cinismo 

contemporâneo. Neste sentido, um amalgama de sentimentos fascistas clássicos é esboçado de 

forma denegada, disfarçando-se sob o enfoque de uma transgressão juvenil ingênua, mas 

virtualmente reacionária, e que clama por uma ordem patriarcal, classista, nacionalista, 

branca, heterofóbica e especialmente anti-intelectual.  

Este capítulo, sob a forma de um mostruário de diversas imagens sobre teenagers, tem 

como objetivo tornar evidente um dos traços microfascistas mais intensos e ao mesmo tempo 

mais banalizados no regime de imagens contemporâneo: a cultura visual produzida em torno 

do teenager e do High School americano como um vetor para sensibilidades fascistas de 

alcance transnacional. Ao mesmo tempo, nos preocuparemos em apontar a insistente 

associação entre teen culture e consumismo, nos produtos visuais mais recentes, observando o 

potencial ostensivo do consumismo como modelador de um sentimento de comunidade pura e 

inacessível. 

Longe de caracterizar tais produtos como peças visuais fascistas, entretanto, 

preferimos afirmar que os fascismos se inscrevem exemplarmente em suas imagens, e dada a 

sua centralidade para a cultura visual contemporânea, eles se tornam dignos de avaliação. Não 

pretendemos seguir, dessa forma, um cronograma linear das produções visuais de 

entretenimento sobre teenagers, mas, a partir de uma relativa aleatoriedade, pincelar e 

dissecar os detalhes narrativos e pequenos deslizes visuais que os comprometem como 

agentes do desejo fascista molecular. 

Para isso, vamos nos concentrar menos na idealidade objetiva de seus discursos, e 

mais nas paixões, afetos e enfermidades que caracterizam estas peças do entretenimento 

visual, pensando mais uma vez nos móbiles do cinismo e do narcisismo para a proliferação de 
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uma percepção sensível fascista. O objetivo epistemológico e cognitivo dessa expedição é 

fazer enxergar no universo aparentemente apolítico de filmes e seriados adolescentes a lógica 

que combina a beleza, a juventude e o senso de coletividade ao cinismo como forma de 

expressão e ao narcisismo como modo de ser privilegiado na imagem. Vamos nos ater 

especialmente ao desejo de dignidade somatizado nessas imagens e que é reorganizado 

segundo uma gramática da popularidade como indício de poder.   

 

5.2 – A popularidade como forma de dignidade e bestialização.  

 

A relação ambivalente que as imagens de entretenimento sobre o High School e os 

teenagers estabelecem com a necessidade de reconhecimento e o consequente desprezo de 

tudo o que não se submete a um regime de ostensividade da imagem de si perante o outro 

apoia-se nos móbiles de um regime de visualidade fetichista e narcisista. Nestes produtos a 

popularidade como imperativo categórico aponta para a captura do desejo por uma forma de 

idealização apolínea da vida concebida na tensão entre reconhecimento e desprezo. Eles 

oferecem um modelo didático para entendermos como o imaginário sobre a juventude vem 

sendo formatado pela cultura de mídias, e, de forma relativamente discreta, como vem se 

elaborando uma noção de dignidade que se confunde com um idealismo estético fascista, 

disfarçado sob a aparente bestialidade da imagem.  

 

 

 
 

Figura 31 – Em Namorada de aluguel (Can’t buy me Love, Steve Rasch, 1987) e Lucas, a inocência 

do primeiro amor (Lucas, David Saltizer, 1986) geeks alcançam dignidade e respeito. O 

reconhecimento na narrativa é euforizado no plano de expressão pelo tom apoteótico da “clássica” 

cena de ovação. 
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A questão da popularidade como vem sendo retratada nas projeções visuais sobre esta 

paisagem da cultura americana pode ser entendida a partir da noção de reconhecimento, tanto 

através de sua valorização no espaço das lutas culturais travadas em plena modernidade, 

quanto por meio da assunção recente da chamada cultura do narcisismo. Como veremos, a 

disseminação do fenômeno da popularidade tem a ver com as modificações em torno da 

noção da visibilidade e ostensividade da imagem de si que aconteceram após a consagração 

dos meios de comunicação de massa na efetividade da vida social. 

 Um aspecto que nos interessa especialmente ao investigarmos este imperativo da 

popularidade é o seu contraponto inconsciente, o da exclusão e da seleção. De forma direta, 

podemos afirmar que a relação entre a popularidade entre os pares teenagers como um ideal 

na cultura de entretenimento e a estética fascista toca um regime de visualidade que valoriza a 

fisicalidade, o triunfo e o desejo de poder como questões centrais e em torno do que a ação se 

resume.   

Nos últimos dois séculos os conceitos de reconhecimento e desprezo acompanharam 

as conquistas que reorganizaram as relações entre as classes sociais e as formas de 

visibilidade que estas cooptaram para si desde então na esfera pública. A crescente assunção 

da burguesia, o surgimento do fenômeno das massas no século XIX e finalmente a 

consolidação dos meios de comunicação de massa no século XX, passaram a articular, por um 

lado, reconhecimento social à dignidade, e por outro, desprezo à ausência de reconhecimento, 

mesmo entre classes anteriormente alheias a tais preocupações.  

Segundo Peter Sloterdijk (2002) a cultura tornou-se a arena mais profícua para o 

embate entre as classes e a luta pelo reconhecimento. A modernidade se caracterizaria, neste 

sentido, como um momento histórico em que “elite” e “massa” ou “iguais” e “mais iguais” 

travam uma luta para que se faça justiça aos interesses da maioria possível, formando-se 

assim uma coletividade que se relacionaria de acordo com dois polos (38): a comunicação 

vertical (ofender) e a comunicação horizontal (adular). Estes dois polos gravitariam em torno 

da questão do reconhecimento, que, caso recusado, pode ser entendido como desprezo. Na 

concepção espinosiana explorada pelo autor (57) o desprezo é definido como a imaginação de 

uma coisa que toca tão pouco à mente, que esta, pela presença da coisa, prefere imaginar 

aquilo que não está na coisa do que aquilo que está
65

. 

Essa forma de paixão pela dignidade sofreria transformações substanciais, dadas as 

condições intelectuais estruturalmente incipientes das massas, as quais, a partir do momento 

                                                           
65

 Ver ESPINOSA. Ética, parte II, proposição 49, escólio.  



118 
 

em que adquiriram voz no espaço da esfera pública passariam a reivindicar sua entrada nos 

livros de história e em cerimônias públicas: 

 

Deve-se notar que os grupos em ascensão dos tempos recentes não apenas 

manifestam um pathos autobiográfico; eles desenvolvem, também sem 

exceção, um afeto filantrópico, mais exatamente autofilantrópico. Não 

esqueçamos que também os Estados nacionais do século XIX e XX só 

puderam tomar forma como experimentos de dignidade coletiva e auto-

elevação conduzidos pela mídia de massa – e que a chamada política externa 

foi sempre necessariamente dramatizada entre essas tensões de atenção e 

desprezo, contanto que incluíssem concorrências no imaginário. 

(SLOTERDIJK, 2002:41) 

 

Nesse campo sensível em que imagens devem substituir os espaços não preenchidos 

pelo discurso ou simplesmente não alcançados pelo pseudo-intelecto das massas estabelece-se 

uma forma de comunicação típica das culturas modernas, tencionada em torno do objetivo de 

se ofender o mínimo possível os diferentes grupos sociais. A tensão em torno do 

reconhecimento passa a ser entendida como forma de destacamento, e no outro sentido, o 

reconhecimento recusado torna-se ofensa, passando a afigurar um embaraço estético e moral 

irreparável.  

O desprezo, ou seja, essa percepção de não ser digno de ser perceptível no espaço 

público (55) torna-se automaticamente um problema da massa a partir do momento em que, 

observando-se a impossibilidade de torná-la instituída de subjetividade (como previa uma 

certa projeção hegeliana), ela acaba por ser encarada sempre como um pretume indiferenciado 

de gente. A reação a essa impossibilidade estrutural de ser reconhecida em sua particularidade 

leva a massa a elevar o desinteressante ao plano de interessante: “(...) evidência de como a 

cultura de massa estará sempre ligada à tentativa de (...) forçar a atenção porque tem a 

intenção de colocar objetos triviais e pessoas em primeiro plano”. (57) 

Com isso, afirmamos que o imaginário que se constrói em torno do High School 

midiático celebra este movimento de bestialização tanto na forma de comunicação que 

dissemina como primordial entre os teenagers (aduladores versus ofensores) quanto na 

maneira como retrata o seu engajamento socialmente, conformando-se aos móbiles de um 

narcisismo de massa em que o popular passa a ser visto como aquele que alcança o 

reconhecimento e o não-popular como o que padece de desprezo. Ainda mais importante - 

seguindo esta lógica de elevação de objetos triviais e pessoas em primeiro plano  – é que neste 

modelo de produto visual, central na paisagem do entretenimento contemporâneo,  tudo o que 
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convida à reflexão e à vida espiritual - no sentido que Hannah Arendt atribui ao termo – é 

rechaçado como forma de fraqueza, feiura e embaraço.  

 

 

Figura 32 - Meninas malvadas (Mean Girls,Max Water, 2004) e As patricinhas de Beverly Hills 

(Clueless, Amy Heckerling, 1995): beleza, ostensividade e superfluidade como agentes ao mesmo 

tempo de reconhecimento no espaço público do High School e de prazer visual no campo da imagem. 

 

Em uma diversidade de filmes e seriados sobre teenagers a condição da irreflexão ou a 

da inocuidade do pensamento é sensibilizada como um modo de ser esteticamente 

privilegiado que se reflete na própria composição da imagem. Lindas mulheres ou jovens 

rapazes atléticos são cercados por elementos representacionais ou não representacionais 

(como outros personagens, cenário, música, técnicas de câmera lenta ou close) que exaltam 

ainda mais a sua beleza como um signo do poder entre seus pares. Lembremos de 

protagonistas como Cher Horowitz (As patricinhas de Bervely Hills) e Serena Van der 

Woodsen (Gossip Girl) ou antagonistas como Regina George (Meninas Malvadas) ou Kelly 

Taylor (na primeira temporada de Barrados no Baile): personagens femininas que agenciam o 

prazer visual da beleza de forma diretamente associada a sua tolice, ingenuidade ou 

trivialidade.  

A beleza física como explorada pela formação da imagem repousa sobre aqueles que 

ilustram com mais veemência a cultura anti-intelectual e anti-espiritual de uma sociedade 

desencantada. O que faz sentido, se levarmos em conta a idéia arendtiana de que a principal 

característica da vida espiritual é a sua invisibilidade (2010:90). O “viver oculto”, o voltar-se 

para a reflexão, como o exercício minimamente filosófico que não apenas é desinteressante à 

idéia de entretenimento midiático, mas, torna-se, na imagem divertida do High School,  um 

objeto de ridicularização e mesmo desprezo: o oposto do intelecto é a felicidade da diluição e 
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reconhecimento na (cultura) de massa. A retratação do teenager, como personagem imagético 

inovador no século XX, parece levar isso mais a sério que outros. Ela invoca a fórmula 

fascista da apatia espiritual como modo de comunicação com alto risco de invocação do 

reacionário e da supremacia da identidade em detrimento da diferença.  

Tais vetores da bestialização compõem os traços para uma cultura que se abastece da 

própria inércia do pensamento e dos riscos inerentes a este fenômeno: a fácil adesão a clichês 

e padrões, que tocam a caricaturização e a tipologia escolar como modelo de organização do 

espaço social juvenil e a promoção de uma nova forma de afeto igualitário de acordo um 

esquema psicopolítico narcisista. Neste esquema, o outro é sempre pequeno, semelhante ou 

rival, e permanece cristalizado no registro do imaginário: domínio fascinante do corpo, da 

forma e da imagem, e que, segundo Antonio Quinet, faz com que o homem se julgue um “eu” 

(2012:11).  

A percepção visual do corpo torna-se a base do processo de identificação. Neste 

circuito, conteúdos, pensamentos e intenções são projetados num outro que se localiza ora 

como um objeto de admiração, ora como um rival intruso; relação que baseia a experiência de 

outridade na semelhança, quando o “eu” e o “outro” lutam por um reconhecimento recíproco. 

Conforme pondera Quinet: 

 

Trata-se de uma luta para ver quem tem mais prestígio que o outro, e para tal 

é necessário que um reconheça o outro. Nessa luta, descrita por Hegel como 

uma luta de “puro prestígio”, na dialética do senhor e do escravo, há um 

desejo de reconhecimento de um pelo outro, que se transforma em uma luta 

mortal, pois eles entram na lógica do “ou eu ou você”. Eis a luta travada no 

âmbito do narcisismo em que um quer ser reconhecido como um eu (ego) 

pelo outro. (10) 

 

 

Essa alteridade regredida e especular é aquela que caracteriza a forma dissimulada de 

outridade que foi outrora politizada com o objetivo de arregimento das massas num modo de 

comunicação grupal fascista, especialmente no que toca a produção de um outro inimigo 

esteticamente inferior. Esta manutenção do registro imaginário especular nos modos de 

semiotização e subjetivação sociopolíticos é, por fim, o que caracteriza a dinâmica afetiva das 

relações teenagers tal como são representadas nos filmes de High School. Essa é a alteridade 

que há, e a alteridade que se aprende. Modo de comunicação visual que circula entre o 

“adular” e o “ofender”. A aprovação da multidão, a ovação na cantina da escola, na quadra de 

esportes ou no baile de formatura, a perfeição alcançada diante do olhar do outro colocam o 

afeto da massa como única forma de encantamento de mundo possível.  
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5.3 - O High School como tropo imagético teenager.  

 

A construção do conceito de teenager esteve geneticamente articulada à produção de 

padrões comportamentais de consumo
66

 e à aquisição de um estilo dependente dos modismos 

do mercado. No cenário cheio de vitrines, cores e sons das primeiras metrópoles do início do 

século XX, o desejo dos jovens pelo consumo era intensificado pela ode industrial às 

experiências intensas em que entretenimento, avant-garde e imagens convergiam por meio de 

laços midiatizados: livros, músicas e peças audiovisuais. Concomitantemente, as ideias de 

Stanley Hall
67

 - psicólogo autor de um importante compêndio de 1904 chamado Adolescence -  

impactavam os acadêmicos e a sociedade americana de forma que se passou a reivindicar a 

necessidade de um novo tipo de arquitetura educacional para esta geração recém-descoberta. 

  Até os anos 1940, 75% dos dez milhões de jovens nessa mesma idade estariam 

matriculados nos chamados High Schools, cujo produto ideal era ainda remanescente do ethos 

imperial do século XIX: o “cristão musculoso” amante dos esportes, leal à instituição familiar 

e adepto à literatura burguesa nacionalista. O que contrastava ao mesmo tempo com o etos 

terapêutico, luxuriante e que exaltava a fartura de objetos que seguiu a era vitoriana.  

Nessa paisagem ambivalente, situada entre o controle social e a ostensividade 

consumista, criava-se não somente uma nova classe juvenil, mas principalmente uma “cultura 

juvenil” - como conceituada ulteriormente em 1942 pelo sociólogo americano Talcott 

Parsons
68

. Essa cultura consistia na idéia de que crescer era participar de costumes e hábitos 

destoantes daqueles seguidos pelas gerações anteriores, e que se articulavam mais a imagens 

ideais produzidas pela sociedade de massa e menos às imposições parentais tradicionais.  

A escola parecia ter se tornado o local final para a disputa e exibição desses padrões, 

um tipo de microcosmos em que capacidade de consumo, estilo e rebeldia tornava-se símbolo 

de sucesso ou fracasso existencial. Um tipo de alavanca para novas formas de violência 

simbólica e ansiedades psicossociais, como questiona Savage (2007:393): “Com o ostracismo 

social girando em torno de um par de sapatos, a necessidade de dinheiro para o adolescente 

era suprema (...) E se você não pudesse aderir?”.  

                                                           
66

Ver especialmente SAVAGE, Jon (2007). A invenção da juventude.  
67

Stanley Hall finalmente cunhou o termo “adolescência” no ano de 1898, após uma pesquisa de quase cinco 

anos sobre hábitos e estados mentais juvenis. Em Adolescence ele alçava a tese de que a segunda década da vida 

de um homem não poderia se restringir a (ou ser determinada por) uma unidade conceitual biológica como a 

puberdade. 
68

 PARSONS, Talcott (1942). Age and Sex in the Social Structure of the United States. In: American 

Sociological Review, 604-616. 
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  As fantasias de integração e rebelião características desta fase do desenvolvimento 

alimentavam o desejo paradoxal do adolescente (e futuro teenager) de subtrair-se a uma 

cultura repressiva ou aderir de uma vez por todas às imposições parentais de uma vida adulta. 

Em meio à desorientação dessa nova subjetividade do século XX, o imaginário americano 

encontrava no High School, um espaço relativamente original para as relações sociais, em que 

a atenção, reconhecimento ou desprezo do outro, semelhante e rival, abria espaço para a 

criação de novas narrativas e imagens.  

Em 1910, Harrie Irving Hancock, autor de séries de livros infanto-juvenis, lançou o 

romance de ficção popular The High School Freshmen, que seguia o mesmo estilo dos livros 

para garotos muito em voga então, como aqueles lançados a partir da segunda metade do 

século XIX: The Story of a Bad Boy (Thomas Bailey, 1870) e A Boy’s Town (William Dean 

Howells, 1890). Neles, a selvageria adolescente era quase sempre transformada através de 

práticas desportivas e pelo enaltecimento de um código moral do tipo boy scout (escoteiro), o 

qual privilegiava ideais como ‘limpeza’, ‘altruísmo’ e ‘segurança’.  

The High School Freshmen, no entanto, citado por Savage (114) como um retrato 

idealizado do secundário americano, é certamente um marco para as narrativas 

contemporâneas sobre o High School: jovem calouro perseguido pelos veteranos ganha 

popularidade e reconhecimento através dos esportes e finalmente é convidado para o baile 

sênior, em que comparece acompanhado pela garota mais bonita da escola. 

A história se desenvolve a partir do conflito entre dois estudantes da Gridley High 

School: o calouro Dick Prescott,  filho de um simples vendedor de livros, e Fred Ripley, um 

esnobe filho de advogado, que é desde sempre seu perseguidor. Logo no primeiro capítulo 

Fred desafia Dick para uma briga, por desconfiar de que ele sujou o seu casaco com tinta 

branca. Com a mão machucada, por ter protegido a veterana Laura Bentley, “a garota mais 

linda e doce da escola” (HANCOCK, 1910/2004: 107) a se safar de um assalto, Dick pede para 

ter chances justas de revidar.  

Como em todo o seguimento de histórias ambientadas em escolas secundárias 

americanas, é perceptível que os ricos e veteranos consideram o calouro pobretão indigno de 

consideração: “Fred, porque você tem algo a ver com alguém tão desimportante quanto 

Prescott? Pergunta Clara, com ar de desprezo” (2004:6). Fred Ripley e Clara Deane eram 

“sem dúvida o par mais bem vestido do secundário e os mais bem suprido com dinheiro para 

desperdiçar”. (10) 
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Figura 33 -  Primeira edição de The High School Freshmen (1910). 

 

O desprezo de classes entre calouros e veteranos e a necessidade de superação de uma 

posição infame no grupo, microcosmo ficcional reflexo das relações sociais da modernidade 

vitoriana, caracterizam o que pode ser chamado de condição sine qua non das narrativas de 

High School: as disputas pelo poder relacionam-se ao reconhecimento da maioria e à 

necessidade de consumo/exibição de objetos hiperfetichizados pela própria cultura 

adolescente. A ficcionalização do pathos moderno pela dignidade é fundado dentro da cultura 

juvenil e nunca mais abandonará estes enredos. 

 

Dando destaque a brigas com socos e proezas escusas (...) High School 

Freshmen está bem dentro da tradição europeia das histórias de estudantes, 

com as quais também divide uma inclinação propagandista. Como Dick roga 

ao seu inimigo mortificado: “Vamos, Fred, seja um cara diferente. Decida-se 

a vencer na escola secundária e depois na vida, lidando com todo mundo na 

praça. Seja agradável e honesto – seja um cara de classe alta – e todos 

gostarão de você e vão querer sua amizade”. A estima de pares não é 

conferida pelo dinheiro, mas pela habilidade nos esportes e capacidade de 

jogar em equipe. (SAVAGE, 2009:114). 

 

Dessa peça quase artesanal à apropriação cinematográfica desse conjunto de 

orientações sobre como conformar a imagem de si à popularidade, as relações sociais entre os 

teenagers modificaram-se ao longo do século XX e acompanharam as suas transformações 

psicopolíticas. Os plots se alteraram e o foco da ação revezou-se entre garotos e garotas, 
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pobres e ricos, bons e maus, nerds e atletas. O que permaneceu incólume foi a paixão pelo 

reconhecimento, o enaltecimento da fisicalidade juvenil e, de forma discreta e aparentemente 

menos problemática, um traço incorrigível da sensibilidade fascista: a retaliação à cultura 

intelectual e a estetização da irreflexão.  

Os significantes que nomeiam estes conflitos ou pseudoconflitos apontam para um 

desejo de reafirmação da aparência enquanto um valor da superfície da imagem e de tudo o 

que é socialmente necessário a sua consolidação máxima: a ostentação de uma vida perfeita, a 

qual implica, por sua vez,  na queixa - muitas vezes pelo viés da negação e da rebelião -  por 

uma imagem da família tradicional. Nas narrativas de High School que proliferaram ao longo 

dos últimos sessenta anos, a insatisfação familiar, mobilizada por um ideal patriarcal 

maculado, constitui o elemento em torno do qual a ação se desenvolve. A imagem se 

comporta como se o culto a um ideal de ego escondesse meramente uma ânsia nostálgica por 

um universo familiar despolitizado e inofensivo.  

O que tentamos dizer com isso é que o conteúdo pseudo-subversivo apresentado nos 

plots destas imagens submete-se a um esquema visual que euforiza a força, o glamour e a 

beleza juvenil, de forma a garantir ora a estetização de um desejo reacionário, de retorno à 

paisagem familiar ideal, ora a estetização substancialmente esvaziada de um desejo de 

subversão, inócuo diante destes signos visuais da boa aparência e da fisicalidade. A paixão 

pelo teatro familiar edípico, para usarmos uma expressão deleuziana (2004:52) marca a 

presença, na semblância anárquica dessas imagens, de um desejo que deseja a própria 

repressão, como sua fantasia fascista irresistível.  

No lugar de complexificarem o socius como um codificador do desejo teenager, estes 

enredos preferem aderir à lógica da performance ou da mera semblância da subversão com 

vistas ao poder do reconhecimento, enquanto símbolo de autoridade ou superação de 

hierarquia. A dialética ‘desejo versus repressão’ é lançada no ‘lugar comum’ da fórmula 

psicanalítica segundo a qual a proibição em si gera o desejo de transgredi-la. O domínio de 

uma realidade hiperfetichizada passa a ser encantado segundo o esquema performático 

“papai-mamãe-eu”, “papai-eu” ou mais ainda “falta-de-papai-eu” como se pode observar em 

uma diversidade de filmes.  

A figura presente do pai, como um incorporador da lei e da ordem, sob a forma de 

conselheiro ou “ombro amigo”, ou, na sua versão ausente/fantasmática, como aquilo em torno 

do qual o desejo de superação/subversão se estabelece, é um tropo constante em uma 

diversidade de filmes sobre teenagers. Ora o pai como uma figura amorosa e presente, 

especialmente em filmes em que as protagonistas são mulheres: Gatinhas e Gatões (Sixteen 
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Candles, John Hughes, 1984), Garota de Rosa shoking (Pretty in Pink, Howard Deutch, 

1986), As patricinhas de Beverly Hills, Ela é demais (She’s all that, Robert Iscove, 1999), 

Dez coisas que odeio em você (Tem things I hate about you, Gil Junger, 1999). Ora como um 

símbolo fraco/ausente, gerador de rebelião e psicose: Juventude Transviada, Carrie, a 

estranha (Carrie, Brian de Palma, 1976) e O clube dos Cinco (The Breakfast Club, John 

Hughes, 1985).  

Um exemplo primordial desse modo de funcionamento do desejo teenager, como 

‘vício’ edipiano da linguagem visual, é expresso no filme Juventude Transviada rotulado 

como um clássico sobre a delinquência juvenil de uma geração. Sem se caracterizar 

estritamente como um filme de High School nos moldes daqueles que passaram a dominar a 

paisagem do entretenimento adolescente a partir dos anos 1980, nele fica evidente que a crise 

da figura paternal mobiliza a performatividade subversiva da juventude. Em especial na forma 

como se apresenta a relação entre o famoso personagem de James Dean (Jim Starks) e seu pai.  

O pai de Jim não é apresentado como um homem de família tradicional da década de 

1950. Ele é gentil, choroso e ajuda a mãe com as tarefas domésticas. Sua masculinidade, no 

sentido tradicional, é minada. Sua mãe, da mesma forma, não se adéqua aos modos de ser 

tradicionais às senhoras/mães de avental da década de 1950. Esta imagem da família 

“defeituosa” antes de apontar para um processo de transformação cultural, seria experienciada 

por um viés conservador, como reflexo de uma crise psicossocial dominante, e especialmente, 

como modo sensível da juventude render-se à lógica faltante do desejo.   

Alguns autores questionam até que ponto filmes como este tem apresentado 

adolescentes realmente engajados contra a cultura dominante adulta. Jon Lewis (1992), autor 

de Growing up male in Jim’s Mon World afirma que Juventude Transviada não foi 

especificamente um filme voltado para adolescentes, e embora buscasse retratar a 

delinquência juvenil de uma geração, sua mensagem era basicamente conservadora.  

 

… se nós pararmos aqui e olharmos de perto para o plot nós podemos 

observar que o que Jim Stark deseja e o que ele consegue ao final filme é 

nada menos que a restauração do ideal suburbano dos anos 1950. Ele quer 

que o pai dele haja como um homem... e ele quer que a sua mãe cale a boca 

de uma vez por todas. (LEWIS, 1992:94, tradução nossa)
69

 

 

Ponto de vista que compartilha com Jon Mitchell (2005) autor de Jim Stark’s Barbaric 

Yawp: 

 

                                                           
69

 No original: “if we stop here and look closely at the plot we see that what Jim Stark wants and what he gets at 

the end of the film is nothing short of a restoration of the fifties’ suburban ideal. He wants his father to act like a 

man…and he wants his mother once and for all to shut up”. (LEWIS, 1992:94) 
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O filme parte da própria visão de Jim Stark sobre sua alienação da 

sociedade, a qual ele culpa ser inquestionavelmente culpa de seu pai, em 

relação as suas próprias identificações com o que seriam os benefícios de 

uma família nuclear estável, a qual podemos ver quando ele, Judy e Plato 

brincam de atuar como uma família... Ele torna-se capaz de elevar a si 

mesmo como uma figura acima de sua própria delinquência e finalmente 

entrar em consenso com a cultura comum dos anos 1950. (MIRCHELL, 

2005:134, tradução nossa)
70

 

 

  

Especialmente Richard Rutskin (1999) parece ter compreendido em seu ensaio Surfing 

the Other: Ideology on the Beach que o modo de enunciação da maioria dos filmes 

adolescentes a partir da década de 1950, e nisto inclui Juventude Transviada, embora 

evidenciem um certo tipo de rebelião antiburguesa na sua superfície, não os livra de serem 

capturados por uma ideologia conformista; e que a mensagem final voltada para o seu 

público, é geralmente a do cultivo de um ideal familiar intocável. (12)  

 

 

Figura 34: Frank Stark (Jim Backus), o pai de Jim, vestindo avental em Juventude Transviada. 

 

O aprisionamento destes enredos ao pathos burguês pela imagem tradicional da 

família saudável desvela a nostalgia patriarcal como um vetor edípico em torno do qual 

noções como felicidade e sucesso deveriam circular. A figura despótica do pai, desbravado 

por Sigmund Freud (1913) em Totem e Tabu, e pensado por Jacques Lacan (Complexos 

Familiares, 1938) a partir da função paterna - que viria a instaurar uma passagem saudável e 

                                                           
70

No original: “the film moves from Jim Stark’s own view of his alienation from society, which he blames 

unquestionably upon his inadequate father, to his own identification with the benefits of a stable nuclear family, 

appreciated when he, Judy, and Plato play-act as a family…he is able to elevate himself above his own 

delinquency and reacquaint himself with the consensus culture of the 1950s”. (MITCHELL, 2005:134) 
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não psicótica da natureza para a cultura pelo sujeito - é absorvido enquanto significante 

primário da lei e da ordem psicossocial pelo saber da imagem.  

De Juventude Transviada, que marcou o compromisso da indústria cinematográfica 

com a retratação dos adolescentes (DOHERTY, 1988) até as recentes representações do High 

School como lócus de um imaginário midiático central ao entretenimento, o desejo teenager 

está tão mais elaboradamente reprimido por uma lógica da irreflexão quanto mais simplista 

parecem suas narrativas. O desejo como o oposto da liberdade física e espiritual têm sido 

celebrado sob uma gama de agentes da bestialização que conferem um vínculo efetivo com 

sensibilidades fascistas. O prazer visual intrínseco à própria juventude, no que diz respeito à 

sua fisicalidade, paixão e força, vincula-se ao desejo pelo poder e pela submissão amante de 

uma imagem ideal de si.  De forma exemplar, fetiche e prazer visual relegam qualquer tipo de 

discussão moral provocada no plano do conteúdo para uma dimensão a-signficante. A 

popularidade é, por excelência, o traço da aparência, da performance, da alteridade 

dissimulada e do esvaziamento substancial. E é exatamente este aspecto que torna a imagem 

High School uma peça de entretenimento tão estimulante. 

As relações sociais parecem seguir o modelo ideológico formulado por Sloterdijk 

(2010): os interesses particulares são reconhecidos por trás da máscara ideológica, mas 

mesmo assim ela deve ser conservada. E no lugar desse modelo indicar uma postura imoral, a 

própria moral acaba sendo posta a serviço da imoralidade. Tendo estetizado o cinismo de 

forma suprema, o teenager como personagem vital da pós-modernidade encarna a sua 

sabedoria, a qual consiste, como avalia Zizek (1992:60): “em apreender a probidade como a 

mais rematada forma da desonestidade, a moral como forma suprema da devassidão e a 

verdade como a forma mais eficaz das mentiras”. Toda esta sabedoria consiste, finalmente, 

em legitimar a distância entre princípios proclamados e práticas. Assim, a lei não pode ser 

transgredida abertamente, mas a própria transgressão deve ser alçada à condição de princípio 

ético.  

Nesse sentido o desejo continua aprisionado à lógica faltante da sua negatividade, mas 

pelo viés da satisfação irrestrita, como a imposição superegóica dominante para se atingir a 

almejada popularidade. A imagem (do) teenager reverte em prazer visual narcísico a 

normatividade do aprisionamento do adolescente ao sufocante circuito da obrigatoriedade da 

satisfação - o chamado superego materno - que inflige o gozo e pune severamente o fracasso 

social. Como pontua outra vez Slavoj Zizek (1992:71): “toda essa conversa sobre o 

‘desmoronamento da autoridade paterna’ só faz dissimular o ressurgimento dessa instância 

incomparavelmente mais opressiva”. Um modelo de subjetividade gravitado por um desejo 
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anêmico, que só tende a sumir sem a Lei, que só se acredita possível ao girar em torno dela, 

que perde a sua potência e não passa de demanda.  

 

5.4 – O clube dos cinco e uma lição sobre a beleza do cinismo.  

 

Quando a noção de teenager integrou-se de uma vez por todas ao cotidiano americano, 

a partir da década de 1950, as retratações desse novo modo de ser na cultura foram se 

adequando ao idealismo conservador das imagens dos subúrbios, que ora festejavam o 

consumismo e a inovação da juventude, como em comédias de situação televisivas (Father 

Knows Best, Leave it to Beaver, The Adventures of Ozzy na Harriet), ora se assombravam 

com a ameaça juvenil aos valores tradicionais, especialmente no cinema, com filmes como 

Juventude Transviada, O selvagem (The Wilde One, Laslo Benedek, 1953) e Sementes da 

violência (Blackboard Jungle, Richard Brooks, 1955).  

Com o declínio do cinema clássico, durante esse mesmo período, houve o que se pode 

chamar de ‘juvenilização’ dos conteúdos fílmicos. A introdução dos teenpics (filmes 

adolescentes) na agenda dos grandes estúdios a partir dos anos 1950 tornou-se objeto de 

investigação de autores como Thomas Doherty (1988).  Em Teenagers and Teenpics: The 

Junvenilization of American Movies in the 1950s, ele realiza um levantamento histórico desse 

gênero fílmico com foco na economia da indústria cinematográfica.  

Doherty repensa os teenpics em quatro sub-categorias: Rock’n Roll teenpics; 

Dangerous youth teenpics; Horror teenpics e finalmente os Clean teenpics. Esta última 

subcategoria nos interessa especialmente por ser representativa de filmes mais “escapistas, 

leves, alegres e românticos” (196), e também por ter trazido o teenager para o centro da 

indústria de entretenimento, capturando a sua imagem para fora do lugar comum da rebeldia e 

delinquência, como aconteceu aos primeiros filmes da década de 1950.  

Ao configurarem-se, portanto, como um subgênero que se mobilizava em torno de 

temas confortáveis ao olhar como a beleza e a felicidade juvenil, estas imagens carregavam 

consigo a leveza do apolítico e do ideologicamente conveniente. Filmes populares que se 

passavam na praia como Gidget (Paul Wendkos,1959) foram marcantes para a proliferação do 

subgênero, que passava a existir para uma faixa etária basicamente adolescente.  

Em Gidget acompanhamos a descoberta amorosa de uma adolescente que não se 

adéqua ao perfil de men hunter  como se chamam suas amigas, e passa a se interessar por 

surfe e a conviver com os garotos da praia. Com enredos deste tipo começava-se a delinear, 

de forma discreta e pouco notada, a relação fetichista da imagem do entretenimento visual 
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americano com a juventude, e com seu representante ideal, o teenager. O adolescente não era 

mais estritamente um problema social a ser repensado e reajustado para o interior de um 

modelo social dominante, mas se tornava, ele mesmo, um modelo dominante: fisicalidade 

impecável, beleza e vitalidade.  

 

 

Figura 35: Imagens promocionais de Gidget (1959). 

 

No entanto, a adoração da adolescência no cinema atingiu um momento especialmente 

prolífico a partir da década de 1980, quando filmes como Picardias Estudantis (Fast Times at 

Ridgemont High, Amy Heckerling, 1982) e a série Porky’s (1982, 1983, 1985), mais voltados 

para a fantasia sexual masculina da ‘perda’ da virgindade, tornaram-se hits e abriram espaço 

para o cenário do High School como espaço festejado para o estabelecimento de relações 

psicossociais.  

Nestes filmes a rebeldia não era vista como um problema, mas como um elemento 

comum aos plots, ou uma regra. A imagem do teenager era abertamente dissociada da noção 

óbvia de conformismo, talvez como única forma de conformá-lo, com relativo sucesso, aos 

moldes da sociedade da qual faziam parte, “oprimida” pela ostensividade dos imperativos do 

prazer e do consumo e movida segundo disposições subjetivas que desde então não mudariam 

mais: o cinismo e o narcisismo como marcas indissolúveis de seu comportamento.  

Um filme revela-se quintessencial nesse sentido, e supera a sensorialidade machista de 

antecessores como Picardias Estudantis, redimensionando o subgênero dos teenpics segundo 

uma discursividade cínica. O clube dos cinco (The Breakfast Club, 1985) foi reconhecido 
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como um “retrato” da geração teen dos anos 1980, por aparentemente descrever a angustia 

adolescente em tempos de sarcasmo e niilismo dominante. Ron Rosenbaum, jornalista e 

crítico de cinema da Mademoiselle Magazine, escreveu, a época de seu lançamento: 

 

O caráter peculiarmente oitentista deste filme pode ser encontrando no tom 

condescendente das falas dos personagens. Eles não veem alternativa. 

Diferentemente da juventude rebelde de Easy Rider dos anos 1960, eles não 

acreditam em uma visão alternativa da sociedade. Eles viram essas visões 

falharem ou se exaurirem. Diferentemente de personagens de uma certa 

juventude que aparece nos anos 1970, em filmes como Saturday Night 

Fever, eles não sentem qualquer prazer antecipativo sobre o prospecto de se 

fazerem no mundo adulto.  Tudo o que eles têm é um ao outro e o prazer que 

advém de seu sarcasmo, que lhes fornece uma pequena distância do destino 

que os aguarda inevitavelmente. Eles não sabem sequer se terão um ao outro 

uma vez que chegue o final da detenção. Eles se questionam se vão se 

cumprimentar entre si na próxima semana, quando voltarem às suas 

panelinhas e papeis isolados.  (ROSEMBAUM, 1985:96, tradução nossa)
71

. 

 

Em O clube dos Cinco a alteridade, o reconhecimento, a popularidade e a infâmia 

passaram a ser abordados como um problema sério do universo juvenil. O plot é tão didático 

quanto possível, acontece durante um sábado de detenção, quando cinco estudantes, que 

nunca foram amigos, são obrigados a passar o dia na escola e escrever um ensaio sobre a 

razão de estarem ali. Durante este dia, eles passam a se conhecer, discutem entre si, tentam se 

divertir e acabam em uma roda terapêutica em que comunicam uns aos outros, suas principais 

angustias e a razão de terem sido punidos com a detenção. Trata-se, em um determinado 

nível, das relações entre cinco “arquétipos” do universo High School:  

 

I. A princesa Claire Standish (Molly Ringwald): também conhecida como  prom Queen 

(rainha do baile), prep (garota preparada para a faculdade), miss popularity (popular);  

II. O rebelde John Bender (Judd Nelson), que também pode ser taxado como punk ou 

criminal (marginal). 

III. O caso perdido Allison Reynolds (Ally Sheed): em inglês basket case, solitária, 

esquisita (weirdo), gótica;  

                                                           
71

 No original: “The peculiarly 80’s character of this movie can be found in the acquiescent tone of [the 

characters'] responses. They see no alternative. Unlike the rebellious youth of the Easy Rider '60s, they don't 

believe in an alternative vision of society. They've seen those visions fail or become exhausted. Unlike the 

characters in certain '70s youth movies such as Saturday Night Fever, they don't feel any pleasurable anticipation 

about the prospect of making it in the grown-up world. All they have is one another and the mutual pleasure they 

take in their sarcasm, which gives them a little distance from the fate-growing up-they're going to embrace. And 

they don't even know if they'll have one another once their confinement in detention hall is over. They wonder if 

they'll even speak to one another next week when they're back inside their insulated cliques and roles”. 

(ROSEMBAUM, 1985:96). 
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IV. O atleta popular Andrew Clarck (Emílio Estevez): jock (tipo de esportista 

preconceituoso, que pratica bullying e só tem encontros com cheerleaders),  também 

conhecido como sporto (alguém que acredita que é muito bom nos esportes) e  

V. O cérebro Brian Johnson: o geek, o aluno nota ‘A’, o jerk (otário). 

 

Enquanto o seu foco narrativo busca estabelecer as bases para uma crítica às formas de 

vida no High School americano e oitentista, por meio da projeção de uma mensagem final 

reparadora, visualmente o filme marca a consagração daquilo mesmo que critica, a 

padronização ou tipologia de um jardim platônico teenager por meio da fetichização da 

aparência como signo de prestígio e reconhecimento. Ali não há beleza na atividade 

intelectual, apenas solidão, estranheza e exclusão social. Não há efetividade perlocucionária 

na relação estabelecida entre o dizível e o visível. E esse torna-se um tipo de esquema didático 

para a organização visual estabelecido junto a este tipo de imagem/narrativa. 

Quando forçamos a nossa percepção a fim de entender por que O clube dos cinco é um 

filme marcado pelos fascismos moleculares não estamos de forma alguma nos referindo às 

formas de vida por ele retratadas - adolescentes que sofrem com as exigências de seus pares e 

da sociedade adulta - mas especificamente à estruturação cínica de seu desfecho: a celebração 

da tolerância como uma atitude substancialmente esvaziada. Um traço universal do High 

School midiático que se concretiza por meio de uma operação de pôr o outro em fetiche, ou 

seja, inseri-lo em um padrão pré-estabelecido, capaz de conformá-lo ao grupo como um 

sistema psicossocial concluso.  

A sensibilidade pop marca o início do filme. Enquanto os créditos são apresentados, 

podemos ouvir a música Don’t you forget about me (Simple Minds) e o estilhaçamento de 

uma citação de David Bowie
72

, a qual resulta numa visão panorâmica da fachada da Shermer 

High School. A partir daí acompanhamos uma sequência de imagens no interior da escola, 

que alternam entre signos de disciplina e rebelião, culminando com o primeiro diálogo do 

filme entre Claire, a miss popularity e seu pai, no interior de um BMW.  

 

                                                           
 

72
Citação David Bowie: “... and these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to 

your consultations. They are quite aware of what they are going through…” 
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Figura 36: tensão visual entre norma, transgressão e status quo. 

 

Enquanto as imagens prosseguem, pode-se ouvir em off a voz de Brian, o nerd, que 

narra a sua dissertação sobre o porquê da detenção, ao apresentar os colegas como tipos 
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padronizados do High School. Nessa sequência, entre os signos representacionais e não 

representacionais que se alternam (cenário, personagens e música) estabelece-se a partir de 

uma linguagem metonímica a aparente tensão em torno da qual o teenager surge como 

personagem central da cultura do entretenimento.  

Sob esta visualidade pop jaz um fundo pático, no entanto: a insistência em se marcar 

visualmente os tipos escolares “clássicos” e a relação de dependência sempre-já estabelecida 

entre aparência e reconhecimento. A esquisita Allison senta-se ao fundo da sala enquanto os 

populares Claire e Andrew sentam-se juntos na primeira fila. 

A narrativa tenta desestabilizar esses padrões e os laços sociais são estabelecidos entre 

os personagens, de forma que, conscientemente, o discurso da tolerância e da diversidade faça 

superar o desejo pela tipologia que resiste no plano formal da imagem. Embora Claire deixe 

claro que não será possível cumprimentar os outros estudantes no corredor da escola na 

segunda-feira, quando questionada por Brian, o desfecho do filme acaba sucumbindo ao 

imperativo do “final feliz”, de forma a dissolver o sofrimento de indeterminação de seus 

personagens como norma escapista (e sintomática) do entretenimento comum aos teenpics.  

 

 

 

Figura 37: O geek, a weirdo, o rebelde e os populares, sentados juntos na primeira fila. 

 

Após euforizar a angustia do enquadramento psicossocial no High School americano - 

na sequência dramática em que cada um revela o motivo de estar ali - o filme é concluído a 

partir do tropo comum a todos os outros filmes do gênero: a transformação superficial e súbita 
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de suas personagens. De forma irônica, as coisas parecem boas ou más apenas por efeito de 

uma operação narrativa de redenção instantânea. Recurso geralmente comprometido com um 

efeito moralizante; oportuno às demandas de uma sensibilidade terapêutica.  

Dois casais “imprevisíveis” são formados ao final do filme. Primeiro: Claire, a 

patricinha, e John, o rebelde, que sucumbem à reparação da “insuperável” diferença social. E 

o segundo, que segue a fórmula do culto da fantasia normótica comum aos filmes de High 

School: Allison deixa suas roupas pretas e seu jeito gótico, é maquiada por Claire, e o atleta 

Andrew passa a enxergá-la, apaixonando-se subitamente. A weirdo torna-se bela e desejável 

quando se conforma ao estereótipo de prom Queen. Situação que substitui a cena clássica dos 

filmes de High School em que, por meio de uma transformação superficial que antecede o 

baile de formatura, a garota inteligente sucumbe às demandas da beleza física como forma de 

aquisição de reconhecimento. 

Brian, o inteligente, fica só. A ele resta o anonimato e a solidão da devoção intelectual 

e da seriedade da idéia. Claire, que antes havia afirmado que não seria possível cumprimentá-

lo pelos corredores na segunda-feira, o convence a escrever a dissertação em nome de todos, 

porque ele é o mais capacitado para isso. Magro, fraco e abobalhado, o arquétipo da 

inteligência é visualmente dessensualizado.  

Esses desfechos paliativos apontam finalmente para um comprometimento sintomático 

da “racionalidade dramática”, no sentido em que Jacques Rancière (2009:21) expõe em O 

inconsciente estético. Não há porque um teenpic, submetido à lógica do entretenimento e ao 

domínio de suas fantasias oferecer “a verdade que reclama” e dar ouvidos a sua palavra “mal 

encoberta”. O pathos do saber fascista é excluído da performance, ele se torna um “melhor 

não saber”: melhor não saber que a beleza é redentora, que o intelectualismo é para os fracos, 

e que a potência da imagem teenager está comprometida por uma normose estética 

devastadora.  

Embora não se conclua exatamente como a maioria dos filmes de High School, que 

evidenciam a transformação superficial de suas personagens na cena apoteótica de 

reconhecimento/infâmia do baile de formatura (ou qualquer substitutivo para a reunião 

grupal), O clube dos cinco deve ser entendido como quintessencial porque estabelece as 

matizes da representação e da identidade como categorias antecipativas da 

dramaticidade/entretenimento, por meio de uma denegação conveniente e de um imperativo 

da tolerância. Ele é um antecessor de um conjunto de filmes e seriados televisivos que 

transformarão o High School em fetiche do entretenimento.   
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5.5 – Comunidades juvenis puras, tradicionais e melhores.  

 

A seletividade discreta exercida ou amortecida por meio do tropo da transformação 

superficial nos teenpics atua com uma potência insuspeita e residual do desejo fascista. Um 

modo paradoxal de “libertação”, que celebra a possibilidade de realização plena de um Ideal 

de Eu, cuja dimensão subjetiva é tragada por uma vivência imaginária terapêutica. Essa 

volatilidade das identidades leva para o centro da imagem o protótipo do sujeito narcísico das 

sociedades de consumo, sobre o qual Zizek tem discorrido em suas principais obras: “sujeito 

que só conhece as ‘regras do jogo’ social que lhe permitem manipular os outros, ao mesmo 

tempo em que se mantém distante de um compromisso sério”. (1992:71)  

Mas essa sutil operação egóica na superfície da aparência ou semblância, clichê em 

torno do qual as expectativas se mobilizam ao longo de uma diversidade de tramas, pode 

também ser entendida como uma fantasia seletiva eugênica muito suave. No filme Gatinhas e 

Gatões (Sixteen Candles) - o qual John Hughes afirma ter dirigido a partir de um ponto de 

vista feminino (BARTH, 1984:46) - percebemos a seletividade como um traço humorado, 

porém imperativo do universo teenager.  

A trama se inicia com Samantha Baker (Molly Ringwald) enfrentando o dia mais 

“trágico” de sua vida, quando seus pais se esquecem da data de seu aniversário de dezesseis 

anos. Ela cultiva uma paixão secreta por Jake Ryan (Michael Schoeffling), o garoto mais 

bonito da escola, enquanto furta-se às investidas constantes de Geek (Antony Michael Hall) o 

magricela obcecado pela ideia de perder a virgindade. 

O percurso do desejo no filme é mobilizado por um senso purista de comunidade em 

detrimento da estranheza risível de tudo aquilo que não alcança a fisicalidade anglo-saxônica 

idealizada: o estudante japonês retratado como débil mental, o ítalo-americano cuja família 

parece nociva aos costumes americanos civilizados, a garota que usa aparelho e que sofre para 

usar o bebedouro da escola, a retratação dos velhos como sujeitos insuportáveis, e 

especialmente os nerds, perseguidores obcecados da protagonista Samantha. 

A comicidade do filme se constitui a partir da tensão gerada pela constante ameaça 

desses elementos feios, defeituosos e decrépitos à imagem ideal do teenager integralmente 

afixada à fantasia da normalidade burguesa, a qual a protagonista reluta em preservar. O 

triunfo de Samantha é alcançado quando ela finalmente celebra os seus dezesseis anos ao lado 

de Jake ao fim do filme, e quando Geek, por sua vez, perde a virgindade com a garota mais 

popular da escola, a ex-namorada de Jake. A autorrealização é alcançada por ambos quando 
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realizam a convenção das fantasias reacionárias clássica: o sexo para o homem e o amor para 

a mulher, ao lado de seus pares, baluartes da beleza física e da popularidade. 

 

 

 

 

Figura 38: Nas imagens acima, Samantha e Geek realizando suas fantasias românticas e sexuais 

respectivamente, e abaixo, a garota com aparelho e o estudante japonês intercambista. 

 

Em A garota de Rosa Shoking (Pretty in Pink, Howard Deutch, 1986), filme que tenta 

ativar um conflito de classes entre a protagonista, pobre, Andie Walsh (Molly Ringwald) e os 

garotos populares e ricos da escola, temos mais uma vez o fim premiado pela valorização de 

um Ideal de Eu como meio para se atingir o reconhecimento/redenção. Duvidosa sobre as 

intenções amorosas de seu amigo de infância Duckie (John Crier) e o sensível e rico Blane 

McDonnagh (Andrew McCarthy), Andie opta por ficar com o último, e como prêmio de 

consolação – o qual mais uma vez aponta para o comprometimento sintomática da 

racionalidade dramática - Duckie encontra, no minuto final, uma jovem bela e disponível que 

flerta com ele do centro da pista de dança do baile.  

Mais do que um conflito sobre a diferença de classes, como é visível no nível do 

conteúdo, o que o plano de expressão revela é um conflito estético entre dois universos: o 

moderno, alternativo, urbano e cosmopolita concentrado na figura de Duckie versus o 

tradicional, nostálgico, platônico e suburbano, ancorado na personagem de Blane. 
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 Andie fica com o garoto de uma família de executivos (os novos aristocratas de 

acordo com Blane) , que se veste bem, não curte música “muito moderna” e tem carro de 

luxo, e Duckie encontra uma garota loira, adequada aos moldes convencionais de beleza e 

estilo que vão de encontro as suas ideias sobre o que seria o protótipo da garota ideal.  

 

 

 

 

Figura 39 – Devir-normótico: a hora da escolha em Garota de Rosa Shoking. Entre o 

convencional e o alternativo, Andie prefere o primeiro. 

 

 

Os filmes de John Hughes nos anos 1980 reinventaram os teenpics sob o impacto 

inovador do sarcasmo e do niilismo como recursos dramático e cômico relativamente 

originais. Mas a fórmula logo foi absorvida pela indústria do entretenimento. O 

desencantamento de uma geração e mais ainda, as formas falsamente esclarecidas de lidar 

com ele, nos termos de uma linguagem audiovisual, tornaram-se referenciais sensíveis para a 

proliferação de produtos sobre (e voltados para) este público. O fascínio gerado por esse 

jardim platônico idealizado pelo imaginário teen desvela-se por meio da dimensão seletiva da 
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imagem, a qual somente alguns são dignos de habitar, como um tipo fantasioso de 

sociodarwinismo cool.  

Tomemos os exemplos da trilogia High School Musical (2006, 2007 e 2008) e do 

filme Meninas Malvadas (Mean Girls, 2004) como dois modelos atualizados de exaltação 

desta seletividade pelo entretenimento visual. O primeiro pelo viés do paradigma da tolerância 

e o segundo como uma exaltação da eugenia teenager.  

Em High School Musical os adolescentes celebram o modelo da diversidade de acordo 

com a apropriação padronizada do não branco: o espaço hiper-higienizado da imagem é 

dividido por negros, latinos e brancos, e caracteriza no centro do entretenimento familiar 

mainstream, aquilo que Stam e Shohat (2006:85) chamam de pluralismo administrado.  

Aposta-se na diversidade, boa aparência e branquitude das personagens como condicionais 

para a inserção da suposta-outridade no quadro. A proposta multiétnica dessa versão 

Disneyland do High School repousa em uma tentativa de desestabilização dos padrões visuais 

desse tipo de imagem. O casal principal é formado pelo caucasiano Tony Bolton (Zac Efron) 

e a hispânica Gabriella Montez (Vanessa Hudgens) e os antagonistas são ambos loiros e ricos: 

os irmãos Sharpey Evans (Ashley Tisdale) e Ryan Evans (Lucas Grabeel).  

 

 

 

Figura 40 - O elenco de High School Musical consolidando o paradigma da tolerância como objeto da 

imagem do High School midiático. 

 

O fascínio pela fisicalidade embranquecida é fascista na imagem que retrata o 

teenager da Disney porque a celebra como um índice do poder de modo ingenuamente 

disfarçado. Em Meninas Malvadas, por sua vez, o tropo da transformação superficial seguida 

de uma mensagem moralizante respeita à fórmula cínica da fantasia fascista contemporânea: o 
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ideal da fisicalidade saudável é concluído de forma falsamente esclarecida. A imagem sabe 

disso e se expressa por denegação, fazendo deste filme talvez o exemplo recente mais 

ilustrativo nesse sentido. Ele retoma as principais características da imagem teenager de seus 

predecessores e permite que observemos uma atualização do saber fascista que jaz somatizado 

na imagem. 

O filme conta a história de Cady Heron (Lindsay Lohan), adolescente que chega da 

África para estudar em um High School no subúrbio de Chicago. Desconhecida por todos, 

mas com boa aparência, logo chama a atenção das Plastic, garotas populares e ricas da escola, 

que a convidam para participar do grupo. A sua trajetória segue do ostracismo, quando era 

amiga de dois homossexuais, para a celebridade absoluta vivida ao lado das prom queens. A 

sua redenção acontece quando ela aprende “uma lição” e se arrepende dos danos causados às 

pessoas mais próximas e a quem mais amava em nome da popularidade.  

O status social no espaço da escola é experimentado por Cady quando ela se integra ao 

grupo das Plastic. Ao se descobrir errada e arrependida pelos atos cometidos, é punida com a 

obrigação de participar de uma gincana de matemática com os nerds da escola. No embate 

final com uma garota de aparelho nos dentes e “sobrancelhas malfeitas”, não consegue se 

concentrar na solução de uma equação porque a feiura da rival a incomoda.  

 

 

Figura 41– À direita, Regina George, a antagonista de Meninas Malvadas, que “aprende uma lição” 

quando vai ao baile de formatura com aparelhos corretivos. À esquerda, Cady Heron cumprimenta a 

sua rival nerd, cuja feiura a atrapalha na hora de resolver uma equação durante a gincana de 

matemática. 

 

Depois de sofrer com o rechaço social por ter se tornado tão má quanto as Plastic é 

coroada a rainha do baile, reconquistando a fama e a notoriedade, enquanto a menina mais 

bela e cruel da escola, Regina George (Rachel McAdams), termina usando aparelhos de 

correção de postura, em pleno de baile de formatura, decorrentes de um atropelamento que 
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todos acreditam ter sido causado por Cady. A fisicalidade deficiente no momento apoteótico 

do baile parece ser o castigo maior e a única forma de desvirtuar Regina de sua imagem 

fascinante.  

Meninas malvadas pode ser entendido como um objeto puro da ideologia estética 

microfascista. Sua técnica perversa de enunciação revela aquilo que sabemos e com o que 

intimamente estamos tentados a gozar. Ele funciona segundo a captura irresistível dos 

sentidos pelo vigor físico, por uma perspectiva belicosa do feminino, pelo amor ao poder da 

aparência, pela felicidade do consumismo e pelo enfeiamento/desprazer da vida intelectual.   

Como vemos de relance em todos esses filmes, o imaginário teenager também se apóia 

na ideia segundo a qual consumismo e aparência articulam-se como signos associados à 

seleção e evolução de padrões fenotípicos. No High School midiático podemos ver mais 

claramente a postura ético-estética denegada da imagem de entretenimento sobre quem é 

digno de habitá-la e quem não é. É o que observaremos na próxima seção ao evidenciarmos 

que a estetização do consumismo como acontece em uma diversidade de plots atualiza o 

imaginário sociodarwinista nas retratações dos teenagers.  

 

5.6 –  Consumismo teen como agência da seleção.  

 

Efemeridade, semblância e anti-intelectualismo são os predicativos para o prazer 

visual em uma diversidade de teenpics. Nessa paisagem midiática composta por seriados 

televisivos e filmes podemos notar que tipos colegiais recorrentes atuam como padrões 

manuseados que mantém uma política da visualidade sobre quem é digno de reconhecimento 

no plano do conteúdo e especialmente quem é capaz de habitar/protagonizar as imagens da 

juventude no plano de expressão. O quadro da imagem pode revelar-se, nesse sentido, como 

um espaço inacessível e purista de visualidade, orientado por uma associação visual entre 

superioridade moral e física de um lado e ostensividade consumista de outro. Esse traço 

inconsciente, recorrente em uma diversidade de tramas, atualiza no imaginário midiático das 

sociedades de consumo, um tipo de fantasia comunitária purista eminentemente moderna.    

A imagem do teenager tem um potencial especial nesse sentido, pois é capaz de fazer 

convergir o sentimento de comunidade vibrante, monotemático e purista, fundamental ao 

mesmo tempo às sensibilidades fascistas e ao processo de consolidação identitária 

adolescente. Por meio da celebração de sociedades ego-idealizadas, narcísicas, individualistas, 

e potencialmente seletivas, como as que são retratadas no universo bem humorado ou 

melodramático dos High School,  um tipo de política estética desterritorializada - e cuja pré-
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história remonta às reverberações classistas e vitalistas projetadas por crenças datadas (como 

o sociodarwinismo e a eugenia) - atualiza-se de forma sub-reptícia.   

A partir de fins dos anos 1980, especialmente, o consumismo tornou-se um imperativo 

categórico ainda mais evidente na retratação de uma unidade comunitária teenager. A beleza 

e a cultura pop associadas à ostensividade financeira terminavam por associar o desejo da 

imagem teenager ao circuito da satisfação irrestrita, por meio do agenciamento visual dos 

excessos de uma cultura altamente material. No interior de imagens coloridas, cômicas e 

descompromissadas, um novo tipo de esquema de sobrevivência e reconhecimento 

confirmava-se como um agente visual da seletividade midiática.  

Esse processo inconsciente de ‘sociodarwinização’ sensível da juventude, em nome de 

uma estética fluída do entretenimento, torna este espaço de diversão um lócus para o exercício 

de sensibilidades que associam a noção de sucesso existencial à luta pelo reconhecimento 

baseado na aparência física e em seus ornamentos, de forma que uma elite fantástica e 

despolitizada passou a atrair o olhar e os sentidos do jovem espectador. Beverly Hills, distrito 

dos ricos e famosos de Los Angeles, tornou-se uma terra encantada para os teenagers que 

levantavam a bandeira do consumismo como gesto hedonista de celebração e beleza da vida, e 

cujo contraponto bárbaro jazia absolutamente à parte da imagem, ou seja, não era refletido ou 

pensado por ela, como sintoma microfascista do entretenimento. Da animação Turma da 

Pesada (Beverly Hills Teens, 1987), passando pelo seriado Barrados no Baile (Beverly Hills  

90210, 1990-2000) ao filme As patricinhas de Beverly Hills (Clueless, 1995) o glamour e a 

riqueza como gramática visual na retratação do teenager evidenciam a estetização do 

consumismo como forma de vida radicalmente excludente.  

 

 

Figura 42– Os adolescentes de Turma da Pesada (Beverly Hills Teens, 1987-1989): luxo lúdico e 

sedutor. 

 



142 
 

Nesse sentido, podemos enxergar, sob as consolidações formais dessas imagens, um 

modo satisfatório de darmos continuidade a um tipo sutil de seletividade midiática. O mito da 

“cadeia biológica” da sobrevivência do mais forte sobre o mais fraco, transfere uma noção da 

área da zoologia para um campo que vai além do gênero e da raça, e que atinge o consumo, 

como um modo de ser, estar e aparecer no mundo capaz de revelar quem são os adequados e 

quem são os inadequados para a sobrevivência, ainda que na ordem imaginária de produtos 

concebidos de acordo com os códigos de uma consciência do entretenimento.  

A beleza do jovem, o seu estilo e a associação entre ascensão social, reconhecimento e 

grande marcas, sugerem que apenas um pequeno grupo será passível de protagonizar os 

dramas e desventuras dos teenagers no espaço interno ao quadro que compõe a imagem. 

Enquanto no cinema estes modos de inclusão e exclusão pendem mais para a comédia, nos 

seriados televisivos, o glamour do consumismo das chamadas grandes marcas é associado ao 

tom dramático dos plots.  

 

 

 

Figura 43 - Barrados no Baile, Gossip Girl e OC- Um estranho no paraíso: branquitude, posses e um 

sentimento comunitário seletivo no entretenimento televisivo. 

 

Na década de 1990 o seriado televisivo Barrados no Baile (Beverly Hills 90210) 

tornou-se um grande sucesso pelo canal FOX ao explorar as dificuldades dos irmãos Brandon 

e Brenda, recém chegados a Beverly Hills para se integrar ao High School da cidade. Este 
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fenômeno global do entretenimento fundou o que poderíamos entender como um tropo da 

inclusão do teenager de outro grupo ou classe social por meio de um esquema de sedução 

material. Nesse caso, Brandon e Brenda, originalmente de Minneapolis, passam por um 

processo de aceitação ao longo da primeira temporada, de forma a reformular o pathos pela 

dignidade de acordo não somente com os imperativos da aparência e da imagem de si, mas 

também em relação a uma certa noção de gozo da riqueza na imagem.  

 

 

 

 

Figura 44 - Stills da sequência inicial dos créditos de abertura de Barrados no Baile (1ª temporada) – 

grandes marcas entre imagens de Beverly Hills 

 

Os enredos semanais ao longo dos dez anos da série - que retratou a passagem da 

adolescência para a fase adulta de seus personagens - costumavam abordar temas como 

convites para festas, consumo de álcool e drogas, conflitos com os pais, namoro, traição, 

aborto, boatos e popularidade. O cast era formado por jovens brancos, saudáveis e 

especialmente bonitos. Temáticas como AIDS, homossexualidade e preconceito racial 
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aconteciam de forma excêntrica aos personagens veteranos da série, de forma a evidenciar 

quão impenetrável e fechado era o sentido de comunidade entre eles.  

O espaço impenetrável de privilegiados sociobiológicos é um recurso dramático 

também em outro hit teenager da década de 2000: Gossip Girl. Neste seriado, que narra o 

cotidiano de adolescentes milionários de Manhattan e o processo de inserção dos irmãos Dan 

e Jennie Humphrey diretamente do Brooklyn numa escola elitizada de Upper East Side, 

podemos observar a captura total da imagem por uma lógica do fetiche do consumo.  

A noção de dignidade baseada na aparência física e na ostensividade de bens materiais 

- do estilo das roupas aos gadgets tecnológicos - atua segundo uma gramática exibicionista 

dos privilégios do poder, e especialmente de tudo o que é incapaz de alcançá-lo. O afeto 

belicoso e a violência simbólica são estetizados sem precedentes no universo do High School, 

sensibilizando a noção de cool por meio de um tipo de garimpagem seletiva entre quem é 

capaz de “aguentar” e “lidar” com as pressões desse universo sociossimbólico e quem não é.  

 

 

Figura 45 - As amigas de Blair Waldorf (Leighton Meester), a antagonista de Gossip Girl: durante a 

primeira temporada as duas garotas nunca falam e funcionam com um acessório fashion para Blair 

enquanto justificam a necessidade do pluralismo na imagem. 

 

Os adolescentes retratados na série vivem entre armações e armadilhas feitas uns pelos 

outros e por uma ‘fofoqueira’ virtual de forma a ascender disputas em que infâmia e 

dignidade estão sempre em risco, e que são geralmente resolvidas por meio do recurso de uma 

ostensividade visual: grandes festas com convidados especiais, convites para desfiles de 

modas de Nova Iorque, presentes caros e exibição de riqueza. Os desfechos moralizantes 

apostam mais uma vez no recurso da transformação superficial e no auto-sacrifício em nome 

da unidade e impenetrabilidade do grupo. Seus integrantes são o centro das atenções também 
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no plano do conteúdo, porque geralmente são as principais vítimas/celebridades atingidas pela 

gossip girl.  

A fantasia da integração social por meio da captura de um estilo de vida glamouroso 

possui o contraponto dramático de uma juventude cujas intrigas acontecem em acordo com o 

excesso ou a escassez de recursos materiais. O sofrimento da insatisfação representa um 

imperativo categórico que torna a imagem ainda mais sedutora, fetichizada, e por fim, 

agenciadora do desejo como um negativo, baseado mais uma vez no circuito do significante 

da falta e da insatisfação capitalística. O sadismo/masoquismo superegóico funciona, como 

em nenhuma retratação teenager, submetido aos imperativos libidinais da sociedade de 

consumo, capturando o olhar de acordo com as tensões e ambivalências de um regime de 

visualidade oprimido/fascinado pelo excesso de poder.  

 

 

Figura 46 -  Erick e Vanessa, personagens de Gossip Girl que integram a trama de forma esporádica e 

que vão “sumindo” com o passar das temporadas. Ele é o irmão gay de Serena, a protagonista. Ela a 

amiga pobre, intelectualizada e “alternativa” de Dan Humphrey, que nunca consegue se integrar à 

turma de Manhattan. 

 

Em Gossip Girl a branquitude e a heteronormatividade são também elementos 

essenciais ao sentido de comunidade teenager entre seus pares. A tentativa da imagem de 

lidar com a ‘ainda’ outridade da raça e da sexualidade acontece mais uma vez a partir da 

lógica artificial do paradigma da tolerância, ou seja, da necessidade de aturar (normalizar) o 

outro enquanto elemento inevitável à coesão do grupo. Essas outridades, apresentadas como 

acessórias ou com participação limitada nos plots evidenciam o compromisso de Gossip Girl 

de atuar em acordo com os códigos do correcionismo político que se aplica ao entretenimento 

mainstream como um todo. Mais uma vez o uso de drogas, o sexo promíscuo, a crueldade 
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com os pares e os distúrbios alimentares são abordados com vistas a um tipo de gozo visual 

que deverá ser refreado por algum tipo autoridade parental - a “lição aprendida” a cada 

desfecho - de forma a conformar a imagem a um padrão sintomático do entretenimento. 

Transgressão e norma convivem a partir dessa duplicidade performativa. De forma análoga, a 

fantasia fascista da seleção pode coexistir com a falsa impressão de sua superação. Algo como 

“varrê-la para baixo do tapete”. 

O desprendimento da imagem em relação ao que tenta comunicar no plano do 

conteúdo – o pesadelo e o prazer que são viver na classe rica de Manhattan como sugere a 

série de livros de Cecile Von Ziegeser que inspirou o seriado – a torna impactante 

visualmente, e eleva a um nível dramático a relação intrínseca entre entretenimento e 

consumo que orienta a sensibilidade teenager como produto rendido à seletividade da cultura 

midiática. O seriado opera por meio de uma comodificação total da imagem, que se torna ela 

toda fetiche, e inspira a noção de reconhecimento social baseando-se na fantasmagoria da 

grandes marcas, cheias de personalidade
73

, conformando o objeto consumido a uma 

idealidade social exclusivista.  

O que os jovens vestem, veem e usam tornam-se agentes visuais reguladores de um 

espaço imagético privilegiado, classista e fantasioso, o qual apenas o belo, o branco, o 

heterossexual e o saudável são capazes de habitar, como se pode constatar abertamente no 

plano de expressão, visualmente curvado a um pathos higienista. Afinal, como afirma Safatle 

(2010:124): “a imagem-fetiche é sempre modo de colonização do que não é imediatamente 

imagem”. Ela está articulada sempre a um desejo incômodo, que só é passível de funcionar 

pelo viés do ‘feitiço’ do artifício.  Sendo assim, o desejo fascista de excluir os fracos, feios e 

pobres, seja de Upper East Side, Beverly Hills ou da paisagem midiática comprometida pelo 

amor ao poder, é satisfeito sem apresentar mais ameaças psicopolíticas ao espectador.  

 

5.7 – Phony School.  

 

O High School midiático é um espaço que celebra a beleza da juventude e o seu desejo 

de vivenciar um sentimento de comunidade específico, o qual traz para o centro da cultura 

visual de entretenimento a lógica da identidade e da representação, por meio de uma 

repetição, padronização e categorização de tipos humanos, caracterizados segundo um 
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Safatle (2010:123) escreve: lembremos como o fetichismo atual da mercadoria procura dotar a mercadoria de 

personalidade e individualidade antropomórficas (...) a retórica do consumo não cansa de falar de maneira 

extremamente sintomática, da “personalidade” de uma marca. Personalidade essa que encontra sua forma ideal 

em uma imagem de marca, verdadeiro objeto dos processos atuais de valorização do capital. Como se aquilo que 

é da ordem da personalidade convergisse naturalmente com o que pode ser posto em um imagem”.  
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conjunto de estereótipos biofísicos. Na ordem do cotidiano “apolítico” de filmes e seriados 

televisivos que abordam (ou se voltam para) o teenager, as relações sociais estetizadas 

naquele espaço imaginário orientam-se segundo uma fórmula de comunicação que gira em 

torno do ofender versus o adular. Nesse sentido, o poder, concentrado na idéia de um 

reconhecimento visual, torna-se o centro gravitacional em torno do qual estas relações se 

justificam, ganham sentido e forma.  

De acordo com a linguagem visual ou o esquema narrativo de alguns desses produtos, 

o “estar” no centro da imagem confere ao teenager um tipo de privilégio não apenas 

sociopolítico, mas sociobiológico, no sentido de que ela reflete o desejo não assumido por 

uma utopia de juventude e felicidade que valoriza o ideal de eu em detrimento da outridade, 

tornando-a amante de seus imperativos. Em uma diversidade de enredos, o descolado, o cool 

ou o popular desvelam a necessidade de que haja concessões estéticas que flertem com o 

desejo de melhoramento e embelezamento essenciais à aceitação comunitária e à manutenção 

de sua harmonia platônica.  

 A cara noção de reconhecimento, portanto, não é para todos. Ser popular, ou seja, 

existir para um agigantamento do ego, do desejo de impor uma espetacular imagem de si ao 

outro é regulada segundo uma lógica que privilegia disfarçadamente predicativos como a 

branquitude, a heteronormatividade, o anti-intelectualismo, o sucesso financeiro e, em último 

grau, a nostalgia por um modelo familiar patriarcalmente orientado, os quais atualizam na 

imagem uma sensibilidade eminentemente reacionária. A luta pelo bastião da popularidade é 

antes uma luta ou um jogo de sedução entre o mais forte e belo em relação ao mais fraco e 

feio, em que a “salvação” da obscuridade acontece através de uma transformação superficial, 

ou seja, na dimensão da aparência, que flerta terminantemente com a ideia de um 

melhoramento fenotípico.  

A dignidade é, em suma, conjugada como poder na celebração imagética das paixões 

teenagers. E diante deste modelo altamente seletivo, o que é desprezado ou permanece à 

margem do quadro da imagem, tudo aquilo que lhe traria feiura, degenerescência e caos 

dionisíaco, converte-se em inimigo para o fascismo.  O próprio cinema reflete essa questão, 

tanto nos próprios teenpics como em filmes não especificamente voltados para o mercado 

teen. Há uma variedade de películas que corroboram ou desvelam o sintoma fascista no High 

School. Imagens que exploram a vingança dos infames, o contra-ataque dos loosers, a 

rebelião dos condenados ao ostracismo ou dos Zaratrustas que esqueceram do medo de 

enlouquecer.    
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Em filmes como Carrie, a estranha (Carrie, Brian de Palma, 1976), Heathers 

(Michael Lehmann, 1989) e Elefante (Elephant, Gus Van Sant, 2003), dentre outros, a 

fantasia do massacre no High School pode ser entendida como um via catártica perante a 

inibição e a claustrofobia fascista dos imperativos antropotécnicos que regulam o fascínio 

teenager.  Neles celebra-se com a violência e com a morte a libertação da opressão 

microfascista, de todas as ranhuras e desgastes que a beleza adolescente mais refrescante é 

capaz de infringir todos os dias.   

Mas essa questão deve ser posta aqui apenas como um dado que documenta uma 

fantasia comum, dentro do próprio entretenimento, e que torna ainda mais evidente a 

dimensão fascista desses High Schools fantásticos. Nesses filmes, os desfechos não 

funcionam a favor da beleza e da ostensividade da imagem saudável, e, ao apelarem à 

violência assassina como gesto transgressor, não sucumbem ao moralismo tipicamente 

burguês e normativo das imagens mais escapistas para as quais nos voltamos ao longo do 

capítulo.  

Esse moralismo burguês, que motiva e encerra a pseudo-rebelião teenager, pode ser 

finalmente entendido como um tipo de fascismo, pois reflete a necessidade de preservação de 

uma lógica representativa de subjugações semióticas, de um conservadorismo de valores e de 

uma glamorização nostálgica pela velha e corretora repressão patriarcal. A estetização do 

desejo reprimido e a exaltação da ansiedade provocada pelo percurso doloroso em direção à 

popularidade colocam em jogo o poder como o nutriente dos sentidos e olhos. Enquanto pensa 

que não, a imagem da juventude irreverente torna-se o alvo ideal para o espalhamento do mal 

banal, que adiciona aos perigos da ausência de pensamento e da indiferença, a própria 

ignorância como uma adorável forma de beleza.  

 No próximo capítulo vamos pensar no ideal de eu personificado como um imperativo 

fascista nas imagens de corpo espraiadas através da cultura midiática. A pele limpa e 

embranquecida, a remoção das manchas e da sujeira, a pureza digitalizada desse corpo como é 

celebrado em uma diversidade de meios, aponta para uma fantasia eugênica com a qual 

podemos flertar sob a blindagem de uma consciência biopolítica oficialmente autorizada.  
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6 
 EUGENIA IMAGINÁRIA E 

IMAGENS DO CORPO  
 

Há um microfascismo no corpo de cada um, no organismo de cada um, o 

tipo de bulimia que leva à anorexia, uma bulimia perceptual que nos cega 

diante do valor das coisas, exceto o seu valor de troca, seu valor de uso, as 

custas do valor do desejo (tradução nossa)
 74

. 

 

Felix Guattari, Molecular Revolutions, 2009: 278 

 
 

6.1 – O arianismo em nossas perspectivas. 

 

 

Figura 47 - Still de Ways to Strenght and Beauty (Wege zu Kraft und Schönheit, Nicholas Kaufmann, 

1925): um filme sobre a moderna cultura do corpo, como está escrito em seu subtítulo original (ein 

film über moderne Köperkultur). 

 

O corpo físico e social saudável é uma proposta da modernidade biopolítica. Enquanto 

construção histórico-discursiva, a noção de saúde populacional desse período confunde-se 
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No original: “There is a microfascism of one's own body, of one's organs, the kind of bulimia that leads to 

anorexia, a perceptual bulimia that blinds one to the value of things, except for their exchange value, their use 

value, to the expense of the values of desire”. (GUATTARI, 2009: 278) 
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com a capacidade produtiva e de processamento de informações desse corpo, de forma que 

temas como mortalidade, prevenção de epidemias e bem-estar tornaram-se objetos de 

investigação e prática médico/científica, bem como de administração estatal
75

. Esse desejo de 

controle sobre a vida, no entanto, não se restringiu apenas à esfera instrumental de ação 

político-econômica, mas manteve subentendida uma dimensão estética, cujo fruto 

configurava-se na visão de um mundo finalmente melhor. Noções como a de beleza, de 

bondade e de justiça requeriam, para tanto, uma sensibilidade específica, capaz de associá-las 

à pureza e à higiene do mundo. O mito antropológico do homem ariano, especificamente, e os 

discursos sobre a supremacia racial e moral do homem branco europeu, em geral, acertavam-

se convenientemente a essas expectativas platônicas.  

Dentre as formas políticas que atualizaram o problema eugênico platônico 

(ROMANDINI, 2012:98) para o programa ocidental biopolítico, o fascismo pode ser 

entendido como um modelo estatal que superdimensionou o potencial de instrumentalização 

da vida em nome de uma idealidade corporal/social. Ali uma práxis em torno da noção de 

corpo saudável enquanto força produtiva e reacionária se refletia expressamente em um 

determinado ideal fenotípico: o caucasiano/ariano forte, muscular e saudável.  

Na Itália, poetas como Gabriele D’Annunzio, reverenciado por Mussolini, cultuavam a 

pureza da razza e glorificavam a beleza do macho belicoso e dominador (PAXTON, 

2007:68). Na Alemanha nazista, por sua vez, esse culto tinha uma base mais biológica em 

textos considerados importantes como Platon als Hüter des Lebens (Platão como guardião da 

vida) de Hans Günther (1928/1987) e Neudal aus Blut und Boden (A nova nobreza do sangue 

e do solo) de Richard Walther Darré (1930). Temas como a superioridade da pureza genética 

eram sustentados por um discurso (pseudo)científico e comunicados através de imagens que 

promoviam um sensibilização específica diante do poder.  

A beleza saudável e vigorosa do mito ariano refletia-se na propaganda visual e na arte 

do 3º Reich por meio da ampliação da crença romântica de que o povo alemão (Volk) tinha 

uma ligação predestinada com a terra e que um certo padrão físico-social deveria ser mantido 

a fim de que se alcançasse finalmente a utopia de um mundo imune a toda ameaça 

degenerescente. No ambiente organicamente midiatizado da Alemanha nazista, o cultivo 

dessa percepção em torno da beleza da vida sustentava-se sobre um corpo populacional 

diametralmente oposto: aquele que se configurava de acordo com a feiura do genocídio e da 

eugenia. 
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Ver FOUCAULT, Michel. (2008:492-494) Segurança, território, população.  
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Em meio a essa idealização fantástica, o sonho alemão de um mundo sem 

imperfeições, e com o qual as nações industrializadas vinham flertando, aos poucos foi se 

tornando viável
76

. Com a ascensão do partido nazista, medidas que autorizavam a ação 

policial violenta contra minorias possibilitavam a concretização de políticas higienistas de 

esterilização ou extermínio de deficientes físicos, portadores de doenças hereditárias, doentes 

mentais, homossexuais e outras categorias que não se encaixassem nos moldes do mito da 

supremacia branca. Os judeus, como se sabe, encabeçavam a lista.  

 

 

Figura 48- Imagem de uma família ariana na capa de um calendário publicado pela revista do 

escritório de políticas raciais do partido nazista: Neues Volk  (1938). 

 

A radicalização do princípio da antiga seleção racial pode ser verificada em 

todas as fases da política nazista. Os primeiros a serem exterminados eram 

os judeus de puro sangue, seguidos dos que eram meio-judeus e um-quarto-

judeus; em outra área, os primeiros a serem incluídos eram os loucos, 

seguidos dos portadores de doenças incuráveis e de famílias em que 

surgissem algum doente incurável. (HIMMLER, apud ARENDT, 2004: 441) 

 

Esse breve comentário sobre a apropriação fascista da seletividade eugênica serve para 

expor que a meta administrativa na direção de um corpo social totalizado e unificado, livre de 
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Ver BURLEIGH, Michael. (1995) Death and Deliverancy: Euthanasia in Germany 1900-1945. O autor 

narra o programa de esterilização forçada e eutanásia médica que ocorreu na Alemanha no início do século XX 

até o final da 2ª Grande Guerra, e cujo número de vítimas ultrapassou programas semelhantes nos EUA e na 

Suécia.   
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qualquer vestígio de impureza, recobre um culto platônico à fisicalidade perfeita. E esse culto 

era exercitado conforme uma reforçada pedagogia visual, como acontece similarmente nas 

atuais sociedades midiáticas. Uma imagética do humano era oferecida aos sentidos, por meio 

da divulgação de discursos e modelos bioascéticos capazes de encarnar o platonismo eugênico 

reverenciado pela mitologia cientificista iniciada no século XIX. As imagens idealizadas pelo 

Estado passavam a ser protagonizadas por formas corporais simétricas e hipertrofiadas em 

pôsteres, esculturas, filmes e revistas. Os nazistas especialmente assumiram o seu amor pela 

poderosa hipertrofia muscular na mesma medida em que a cultura visual midiática a celebra 

sob a blindagem da discursividade biopolítica contemporânea.  

No espetáculo visual nazista, a fisicalidade ariana era celebrada a partir de uma 

perspectiva clássica exagerada. Abdominais, bíceps e peitorais superdefinidos ditavam os 

padrões de um corpo fictício, como personificação de uma sociedade sonhada. É o que se 

pode perceber nos corpos concebidos por artistas patrocinados pelo Füher e seu ministério da 

propaganda, como os escultores Arno Breker e Josef Trorak ou a já discutida cineasta Leni 

Riefenstahl. Corpos que não eram meramente helênicos ou clássicos, mas que existiam em 

função de uma midiatização e estetização do poder.  

 

 

Figura 49 - Esculturas do 3º Reich, respectivamente: Camaradas (1937) de Josef Thorak, 

Casal de Georg Kolbe (ano indefinido) e Prontidão (1939) de Arno Breker. Este último conhecido 

como o “Michelangelo de Hitler”. 
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Havia, portanto, um traço na imagem nazista do corpo ideal que o distinguia da 

imagem do corpo clássico e o aproximava mais do corpo como vem sendo privilegiado por 

alguns setores da cultura visual contemporânea, a saber: todo o seu entorno biopolítico.  

Enquanto a imagem do corpo clássico, belo e são, busca espelhar um cuidado de si - no 

sentido foucaultiano
77

 - em que a ética é experimentada segundo a prática da liberdade e a 

escolha de um modo de existência particular, o corpo biopolítico encarna um tipo de renúncia 

de si, por meio da subordinação subjetiva a uma normatividade bioascética, a qual aprende a 

amar e desejar.  

Nesse sentido, o corpo ideal para a sociedade fascista e o corpo como vem sendo 

idealizado e celebrado pelo imaginário da sociedade de consumo compartilham o 

redimensionamento do idealismo platônico segundo sua instrumentalização empírica e 

positiva, deixando-se capturar por uma série de tecnologias de aprimoramento e 

produtividade. 

 Embora consideremos fundantes e indispensáveis os pressupostos foucaultianos sobre 

as configurações histórico-discursivas dos corpos ao longo da modernidade, não nos 

ocuparemos em dar continuidade, pelo menos diretamente, às discussões sobre o corpo como 

um empreendimento de si mesmo ou como dotado de uma capacidade produtiva e cognitiva. 

Também não cabe para o momento desenvolver um comentário sobre sua condição orgânica 

na contemporaneidade e nem especular sobre as características que possam lhe atestar um 

status de pós-humano. No lugar, vamos nos voltar especificamente a um ideal imagético que 

acreditamos ser concomitante àqueles pressupostos foucaultianos, e que deixam claro, 

sobretudo, o quanto o ideário eugênico e a perspectiva arianista da beleza foram 

reterritorializados em meio às formações biopolíticas adaptadas às sociedades de consumo. 

Assim, o conjunto de imagens que abordaremos deverá ser entendido através da mesma 

crítica ao fascismo que viemos realizando, a qual o localiza como um modelo político e 

sensível fantasmático, e que torna problemática a relação do sujeito democrático/neoliberal 

frente aos seus desejos de beleza. 

Para tanto, mais uma vez, o espaço da cultura midiática, em sua apropriação da 

imagem da exterioridade do corpo físico, configura-se como lócus que incita ou excita a 

promoção de protótipos corporais adequados ainda à percepção sensorial fascista. Nas 

imagens presentes em gêneros textuais distintos como a publicidade de cosméticos e capas de 

publicações semanais voltadas para o bem estar físico é onde podemos observar como cada 
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 Ver FOUCAULT, Michel. (2004: 264-287) A ética do cuidado de si como prática da liberdade.  
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vez mais torna-se viável ao fascismo, enquanto uma sensibilidade, se descolar de sua antiga 

forma legítima e se dissolver em meio à estrutura flexível das trocas econômicas presentes no 

neoliberalismo. 

 Nestas imagens, outra vez de forma sintomática ou fetichista, sob o slogan 

generalizado do “viva mais e melhor”, vemos camuflada a variante eugênica dos desejos 

contemporâneos. Uma variante cujo contraponto é o da exclusão, seletividade, insegurança e 

medo. Sendo assim, seguimos a lógica de que nos imperativos de saúde e vigor atlético 

presentes na imagem midiática do corpo humano existe o negativo de um contra-corpo que se 

evita: fraco, doente e desagradável, e que desvela precisamente que é naquilo que esta 

imagem omite ou evita, no seu percurso de angariação dos sentidos, onde reside o seu elã 

fascista.  

É o que ilustra o comentário foucaultiano de Deleuze e Guattari: 

 

Enfim o rosto, ou o corpo do déspota ou do deus, tem uma espécie de contra-

corpo: o corpo do supliciado, ou, ainda melhor, do excluído. É certo que 

esses dois corpos se comunicam, já que ocorre que esse corpo do déspota 

esteja submetido às provas de humilhação e mesmo de martírio, ou de exílio 

e de exclusão. "No outro polo, poder-se-ia imaginar colocar o corpo do 

condenado, este tem também seu estatuto jurídico, suscita seu cerimonial (...) 

não para fundar o máximo de poder que se atribuía à pessoa do soberano, 

mas para codificar o mínimo de poder que marca aqueles que são 

submetidos a uma punição. Na região mais sombria do campo político, o 

condenado deixa entrever a figura simétrica e invertida do rei”. (2008:66-67) 

 

Os exemplos de corpos simétricos e saudáveis são incontáveis em nossa cultura visual 

e apontam para um excesso de imagens que não parece oferecer um modelo pontual para a 

análise. A sua ubiquidade, em ambientes midiáticos e urbanos, compõe uma certa paisagem 

fitness, que segue de capas de revistas sobre saúde e bem estar, passando por outdoors e 

slogans de academias de ginástica, até filmes e séries de TV protagonizados por personagens 

sempre ‘em forma’. Excesso imagético, que, em si, pode ser tomado como um sintoma 

eugênico intertextual passível de análise e crítica.  

Grosso modo, tentaremos expor que a disposição do corpo em algumas imagens expõe 

uma relação fetichista baseada na falsa crença (no artifício exagerado) e proporciona uma 

forma de identificação agradável e segura, como se concentrasse, no espaço da experiência 

estética, mais uma vez cinismo e narcisismo como móbiles sublimes da comunicação fascista. 

Experiência psicologicamente oportunista que coloca em cheque os limites entre o normal e 

ideais de saúde paradoxalmente doentios, por meio da exposição de atributos corporais 

superdimensionados: vigor muscular, magreza, simetria facial, limpeza e energia física e 
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mental inesgotáveis.  A captura do olhar pela imagem de uma pele sem manchas ou de um 

abdômen exageradamente torneado aporta-se em uma política sensível imperativa, em que o 

corpo retratado torna-se perceptivelmente esquálido de linhas de fuga, sensual e 

sensorialmente submetido à autoridade fascinante do poder. Logo, tratam-se de imagens que 

se comportam, antes de mais nada, em acordo com um regime de mera  instrumentalização 

dos nossos modos de satisfação, trazendo para o campo da visualidade aquilo que Zizek 

descreve como meta dupla do reinado biopolítico: 

 

De um lado o próprio desenvolvimento da personalidade narcisista tendendo 

à “auto-realização” leva ao crescente autocontrole (atividade física, sexo 

seguro, comida saudável), isto é, os sujeitos tratam a si mesmos como 

objetos da biopolítica; de outro o alvo declarado da biopolítica estatal é a 

felicidade individual e a vida prazerosa, a abolição de todos os choques 

traumáticos que possam impedir a auto-realização. (2008:393) 

 

De tal modo, é também objetivo desse capítulo deixar exposta a fluidez e efemeridade 

da fisicalidade fascista midiática como algo que ajuda a compor o que Roger Silverstone 

(2002:11-32) chama de textura da experiência cotidiana. Imagens que infestam os minutos 

dispensáveis da TV ou as páginas das revistas que podem passar desapercebidas, e que vez 

por outra capturam a nossa atenção e desejo. Silverstone (20) afirma que é no mundo 

mundano onde a mídia opera de modo mais significativo, no que passa por senso comum, 

para trazer outra vez a importância do “banal” e do “desimportante” como traços fatais de 

nossa cultura.  

Com esse fim, vamos expor nas próximas seções três aspectos mutuamente 

complementares que compõem essa textura fascista do corpo midiático. Primeiro, na 

publicidade de cosméticos, vamos tratar das relações sutis (mas nada gratuitas) entre a beleza, 

a limpeza e a branquitude, com destaque para a estetização da claridade, luminosidade e 

extirpação das manchas enquanto traços imagéticos de um padrão visual superior. Em 

seguida, abordaremos nas capas de revistas masculinas a relação entre músculos 

hipertrofiados e a imagem de um novo freinkorp: protótipo do macho fascista, afetivamente 

blindado e dominador, e no entanto adaptado aos imperativos do gozo da sociedade de 

consumo.  Por fim, vamos expor a faceta eugênica do corpo retocado digitalmente, como 

apoteose visual do desejo pela fisicalidade fascista na contemporaneidade. 

 Cada seção contextualizará especificamente a relação desse corpo com a mídia que o 

retrata e com seu gênero textual específico: seja ele informativo (capa de revista) ou 

publicitário (propaganda de cosméticos). 
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6.2 – Microfascismo branco nas imagens publicitárias de cosméticos. 

 

É fácil observar que o gênero textual publicitário formata-se segundo um processo de 

espelhamento entre enunciado e enunciatário, o qual apela para a instrumentalização do 

desejo em sua versão negativa
78

.  Essa força apelativa advém da sensibilização desse objeto 

faltante através de uma série de recursos visuais e textuais que configuram o próprio desejo de 

acordo com uma certa organização da insatisfação no sujeito. Em seu texto A Publicidade e o 

mestre do gozo, Mª Rita Kehl (2004) descreve acerca dessa relação imperativa do espetáculo 

publicitário com o sujeito consumidor, idealizado enquanto um neurótico repleto de 

incertezas: 

 

Trata-se da servidão voluntária do neurótico, capaz de fazer qualquer coisa 

para se colocar a serviço do gozo de um Outro. Sabemos até que ponto é 

possível a um mestre perverso submeter os neuróticos comuns. A adesão de 

grandes contingentes da sociedade alemã ao projeto de extermínio dos 

judeus, orientada por uma pretensa racionalidade técnico-científica e 

coordenado por um Leviatã maligno, é prova de que os neuróticos são 

capazes quando são convocados por um mestre perverso. Mas a perversão no 

laço social não produz sujeitos perversos. Produz neuróticos, aprisionados 

em sua paixão por se fazerem instrumentos do gozo do Outro. (2004:10)  

 

 

De forma semelhante ao que Wilhelm Reich (1975) publicou sobre o fenômeno 

desejante do fascismo, estas formas de comunicação não operam com o “pensamento ou a 

sabedoria”, mas com “reações emocionais infantis” (120); com a possibilidade de uma 

liberdade ilusória, de um sentimento de proteção e de uma acessibilidade mágica ao poder, 

calcada principalmente no artifício (121). O eu, nesse caso, torna-se a sede privilegiada de um 

modo neurótico em que a segurança se baseia no cultivo de uma sedução “despercebida” pelo 

imperativo autoritário.  

Nesse sentido, o anuncio publicitário, conforme sugerido por Kehl (2004), torna-se um 

meio privilegiado para a reterritorialização dessa fórmula de comunicação fascista, já que é 

por trás de um discurso solícito, porém imperativo, que sub-repticiamente pode-se desvelar 

traços estéticos problemáticos. É o caso de alguns anúncios publicitários que trazem à tona 

uma noção de belo que remete, de forma ainda indiferenciada, às estratégias com que essa 

categoria estética se assentou ao lado do poder ao longo da modernidade. 
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Sobre a relação do anúncio publicitário com categorias como expectativa, falta e satisfação do consumidor ver: 

GALBRAITH, Jonh Keneth (1977:145) The affluent society e WILLIAM, Raymond. (1980:172) Advertising: 

the magic system.  
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 Em se tratando da promoção de um ideal de beleza e juventude, as peças visuais da 

indústria de cosméticos remetem maciçamente a um idealismo limpo, ordenado e branco, 

reproduzindo inconscientemente em imagens e textos aquela pretensa racionalidade técnico-

científica que passou a complementar convenientemente a noção fascista de que a branquitude 

eurocêntrica é esteticamente superior. Sob a brilhante sagacidade de discursos 

pseudocientíficos, o enfoque habitual dessas peças publicitárias em formantes plásticos 

relacionados a partes do rosto, pele e cabelo, passam a constituir agências discretas e 

eficientes à consolidação da idéia de que o branco e o limpo – seja a partir de metáforas da 

luminosidade, claridade ou extirpação de manchas – constituem traços automaticamente 

associados a uma beleza universal.  

Os fascismos moleculares são discursivisados visual e textualmente por meio da 

exposição de partes do corpo que alcançaram um determinado tipo de plenitude saudável: 

embranquecida, uniformizada e protegida da degenerescência. Sob o fascinante domínio da 

beleza mais uma vez o poder passa a ser desejado sem que isso soe como um problema 

psicopolítico crônico. 

 

 

Figura 50 - Still da campanha do rejuvenescedor para o contorno ocular da Lâncome (2012) Génifique 

Yeux: light pearl: “a juventude está em seus genes”. 

 

Ao embasar o seu discurso com promessas de beleza, saúde e vigor, essas imagens não 

se apresentam apenas como objetos de desejo, mas oferecem formas de desejar que se 

estabelecem segundo a autoridade, não de um líder, mas de um padrão visual. Nesse sentido, 

tudo o que se apresenta como um rigueur publicitário - o exagero do artifício visual, a oferta 

de um conjunto de falsas verdades e o tom imperativo dos enunciados - não funciona a favor 

do mero consumismo de um dado objeto, mas como uma agência de celebração do poder, em 

que o espelhamento entre o enunciado e o enunciatário se formata segundo uma lógica de 
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submissão ou adoração perante a autoridade de formantes plásticos remanescentes de um 

mundo que tinha como dada a universalidade da superioridade branca. 

Podemos observar traços microfascistas evidentes na campanha de lançamento do 

Illumina Color, (Wella, 2012), tipo de gel que traz brilho ao cabelo. No video promocional, 

uma série de enunciados, entrecortados por imagens de mulheres, sugere proteção capilar 

superior, tecnologia de ponta, fios de cabelos lisos e iluminados, e especialmente, o apoio na 

falsa crença do enunciatário: “There’s no color without light” (“não há cor sem luz”) como 

afirma o “embaixador global da cor” Josh Wood. 

No plano de expressão a iluminação é representada pela cor branca tanto no brilho que 

explode dentro do texto quanto aquele que emana por detrás das modelos e reflete em seus 

cabelos. Esse look privilegiado do fio capilar iluminado, superior e tecnologicamente viável, 

remete àquilo que Richard Dyer (1997:84) chama de “cultura da luz”.  
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Figura 51- Stills da campanha de Illumina Color (Wella, 2012). 

 

Com esse termo Dyer basicamente tenta evidenciar que a percepção da luz na cultura 

visual ocidental tendeu sempre a privilegiar um olhar embranquecido sobre o mundo. No seu 

livro White ele sugere que a ‘cultura da luz’, ao ter sido redimensionada durante a 

modernidade com o advento da fotografia, acabou por restaurar, por meio de um discurso 

tecnicista, a noção particular de uma superioridade estética branca, por ser mais compatível ao 

processo de revelação fotográfica (84). Nesse sentido, o branco e a pele branca retratados 

através da reprodução fotográfica, seria mais um modo modernizado de se dar continuidade a 

crenças como a de que a luz vem sempre de cima, e, sendo assim, aponta para uma dimensão 

privilegiada intrínseca.  

Desta forma, mais um elemento eurocêntrico foi aglutinado à noção do belo como 

sempre-já natural. Elemento que ajudou os racialistas do século XIX a colocarem os 

caucasianos e arianos como pináculos da raça humana em termos de beleza e intelecto. Tendo 

sido valorizado pela cultura midiática como um ‘mero’ recurso estético, política e 

historicamente ‘inquestionável’, este novo branco redimensionou uma cultura da iluminação, 

pureza e harmonia, que se assenta ‘bem’ no quadro da imagem e apraz indistintamente aos 

sentidos. Vejamos a passagem esclarecedora de Dyer: 
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A fotografia e, a fortiori, a iluminação cinematográfica assumem, 

privilegiam e constroem a branquitude. O aparato foi desenvolvido com 

pessoas brancas em mente e o uso habitual e suas instruções continuam 

seguindo essa lógica, tanto que fotografar pessoas não brancas é uma 

questão tipicamente construída como um problema. Todas as tecnologias 

funcionam dentro de parâmetros materiais que não se pode deixar escapar. A 

pele humana tem cores diferentes que refletem a luz diferentemente. 

Métodos para se calcular isso diferem, mas o grau de diferença registrado é 

dificilmente o mesmo: Millerson (1972:31), discutindo a cor na televisão, dá 

a pele clara 43 por cento de reflectância e a pele escura 29 por cento; 

Malkiewicz (1986:53) pontua que uma face caucasiana tem cerca de 35 por 

cento de reflectância, mas uma face negra, menos de 16 por cento. Isso gera 

problemas caso se faça necessário filmar pessoas brancas e negras no mesmo 

frame. (1997: 89, tradução nossa)
79

.  

 

Em uma série de campanhas publicitárias, a ilustração dos efeitos cosméticos em 

diferentes partes do corpo se expressam segundo um esquema de signos não verbais como o 

brilho e a luminosidade, que motivam tacitamente a percepção de que há uma adequação 

perfeita da branquitude à imagem, atribuindo um senso de naturalidade àquilo que não passa 

de um continuum bárbaro dos parâmetros formais que rementem a uma cultura estética 

conservadora. A linguagem publicitária acaba estabelecendo uma relação de intencionalidade 

entre a cor branca como substância de expressão e os objetivos de embelezamento e 

rejuvenescimento oferecidos pela situação enunciativa.  Voltando ao exemplo do Illumina 

Color,  a saturação da cor branca acaba produzindo um efeito de sentido que motiva a falsa 

crença na superioridade do fio iluminado. Enquanto é seduzido, o enunciatário conforma-se a 

um agradável esquema de submissão estética.  

Este privilégio do ego - identificação momentânea que não o desestabiliza - é um 

aspecto da imagem corporal em sua versão fascista contemporânea. Ela totaliza a percepção 

sensorial, encerra-a em uma forma simétrica, e instantaneamente a segrega de tudo o que 

parece feio, escuro e áspero. “A publicidade vende sempre a mesma coisa”, escreve Mª Rita 

Kehl (2004:3) “a proposta de inclusão do sujeito às custas da exclusão do outro”.  

Ao propor a ilusão de controle total sobre o seu cabelo a partir de enunciados como 

superior hair protection e de frases tautológicas como there’s no color without light, a 

                                                           
79

No original: “The photographic media and, a fortiori, movie lighting assume, privilege and construct 

whiteness. The apparatus was developed with white people in mind and habitual use and instruction continue in 

the same vein, so much so that photographing non-white people is typically construed as a problem. All 

technologies work within material parameters that cannot be wished away. Human skin does have different 

colours which reflect light differently. Methods of calculating this differ, but the degree of difference registered 

is roughly the same: Millerson (1972:31), discussing colour television, gives light skin 43 per cent light 

reflectance and dark skin 29 per cent; Malkiewicz (1986:53) states that a Caucasian face has about 35 percent 

reflectance but a black face less than 16 percent. This creates problems if shooting very light and very dark 

people in the same frame”. (DYER, 1997:89) 
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imagem de Illumina Color se adéqua ao paradigma da sensibilidade terapêutica (LASCH, 

1983:27), ilusão momentânea de saúde, bem-estar pessoal e segurança psíquica cujo 

contraponto microfascista se engaja na evitação do cabelo opaco e desprotegido. O traumático 

do fracasso e da fraqueza - empecilhos à auto-realização e ao sentimento do ego como uma 

unidade firme e total - são combatidos pela forçação de um constructo pedagógico ilusório 

que “ensina” a enxergar a iluminação capilar: see it, feel it, believe it. Pedagogia fascista que 

ilude às custas de um narcisismo hipocondríaco, motivado pelo temor à feiura e à 

degenerescência.  

 

 

Figura 52 – Branco sobre branco: a alvura da pele de Juliane Moore é realçada no anúncio da atriz 

como porta-voz da L’Oreal.  

 

 

Esse adoecimento do ego, pelo excesso de investimento libidinal do sujeito sobre ele - 

para recuperarmos a hipótese de Freud (1990:14) acerca do narcisismo patológico - ilustra o 

pathos presente em uma diversidade de imagens publicitárias cosméticas. A preocupação 

excessiva consigo, com o controle e segurança dos detalhes da aparência e do próprio corpo 

torna-se o ponto-cego a partir do qual a outridade é excluída do quadro da imagem: outridade 

como mancha, velhice e fraqueza, signos opostos à auto-realização e à exposição espetacular 

e poderosa de si (enquanto ego) que valem como disposição subjetiva dominante do fascismo 

contemporâneo.  

A uniformidade da textura corporal e a fisicalidade ideal são temas explorados nessas 

imagens que permitem elucidar a consonância entre o narcisismo patológico, inspirado por 

uma versão totalizada do corpo, e o pathos pela auto-realização da cultura midiática. A 

exposição desse corpo torna-se um lócus de identificação para que essa duplicidade fascista 
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adentre a discursividade biopolítica presente na sociedade de consumo como um de seus 

traços fulcrais, de forma que saúde e bem-estar confundam-se com uma ilusão de poder, 

prazer e autocontrole. Unhas saudáveis, cabelos fortes, olhos mais brilhantes, pele mais clara 

e livre de estrias, todos esses detalhes explorados por imagens do dia a dia remetem a um 

imaginário que se constitui em torno da usurpação da beleza pelo poder.  

 

6.3 – Body fascism e o corpo blindado no gênero ‘capa de revista’.  

 

O sinal mais claro do reinado da biopolítica é a obsessão pela questão do 

‘estresse’: como evitar situações estressantes, como lidar com elas. 

‘Estresse’ é o nome que damos à dimensão excessiva da vida, ao 

descomedimento que deve ser mantido sob controle.  

 

Slavoj Zizek, A visão em Paralaxe, 2008:409 

 

   

Figura 53 - Revistas Health (EUA, agosto/2006) e Women’s Health (Brasil, fevereiro/2011). 

 

Branquitude, heteronormatividade, produtividade, culto à beleza e capacidade atlética 

são fortemente celebrados como partes de uma cultura ou biologia superior em imagens do 

corpo nos espaços midiáticos e urbanos. Também acobertadas por uma discursividade 

biopolítica, estas imagens espelham, sem mais problemas de ordem ideológica, o sonho 

fascista da auto-realização pela força, produtividade e superação. O corpo se encontra imune 

não somente à doença e à degenerescência, mas principalmente à própria consciência 

psicopolítica, quando cercado por questões que tocam saúde, boa forma, stress, trabalho e 
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cuidado corporal. As capas de revista que abordam estes temas podem ser entendidas como o 

lócus, por excelência, da exposição do corpo ideal, pois articulam, em meio a uma linguagem 

informativa/publicitária, narcisismo com (auto)controle e disciplina. 

Estes produtos visuais são formatadas segundo os imperativos de uma estética 

apolínea anatomizada pelos regimes de verdade da medicina, ciência e outras antropotécnicas, 

ao retratar especialmente o corpo humano. Isso acontece quando os formantes plásticos 

relacionados a essa imagem orientam um percurso gerativo de sentido e prazer visual pela 

exposição de um modelo físico que reduz o debate sobre o corpo saudável ao seu 

(re)conhecimento enquanto uma unidade firme, homogênica e simétrica.  

Ao lado deste corpo modelar, uma série de enunciados compõem uma diagramação 

que se tornou comum visualizar em bancas de revista. Entre blocos de anúncios, os corpos se 

adéquam a um regime do ‘eu’ e da ‘auto-realização’, expressando ideais de ego, cujas 

identidades são construídas visualmente de forma complementar a uma série de enunciados 

imperativos. No centro da imagem, homens e mulheres virtualmente perfeitos tornam 

evidente aquela autoconfiança fascista de que fala Wilhelm Reich (1975:27): sensação de 

liberdade e segurança dos que se submetem e aprendem a amar a autoridade.  

Essa autoridade, no entanto, pauta-se agora segundo os tópicos da agenda biopolítica 

contemporânea, ela é mais fluida e menos linear, e é marcada notadamente pela 

universalização das práticas de consumo e pela função superegóica característica dessa nova 

economia libidinal, como explica Safatle no trecho abaixo: 

 

Com a integração da esfera da sexualidade ao campo dos negócios, ou seja, 

com a incitação ao gozo como elemento central na lógica da reprodução 

mercantil do capitalismo, o que proliferam são imagens ideais daqueles que 

instrumentalizam seus fantasmas e pautam sua conduta pela exigência 

irredutível do gozo. (2008: 129) 

 

 A boa saúde e a fisicalidade ideal passaram a ser associados a estes mecanismos que 

exigem gratificação irrestrita. Ancorando-se na aparente impossibilidade de realização desses 

ideais, as imagens dos corpos das capas de revista - lócus extraordinário de uma anunciação 

de si como ego totalizado e homogêneo - são capazes de mobilizar o desejo para a construção 

de uma percepção do poder e do autocontrole como elementos sempre faltantes à capacidade 

plena de organização da própria vida.  

 A imagem do homem ou da mulher capazes de realizar tudo ao mesmo tempo com 

eficiência e prazer, configura uma espécie de protótipo visual do ideal fascista de corpo/ego 
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atuais, cuja demanda por disposição, proteção e força se comparam a de uma máquina 

inesgotável. Esse excesso de demandas, no entanto, desvela-se como um conjunto de 

condicionantes violentas e naturalizadas a que esse corpo deve se submeter em nome de sua 

idealidade estética, ou o que Brian Pronger (2002) chama de fascismo de corpo (body 

fascism).  

Partindo especialmente das obras de Martin Heidegger, Deleuze, Guattari e Foucault,  

Pronger examina como corpo, ciência e tecnologia se organizam em torno de um desejo 

moderno manifesto na tecno-cultura da boa forma física. O fascismo de corpo se caracteriza 

pela sua submissão e adoração ao poder, o qual o explora técnica e cientificamente para fins 

utilitários, alienando-o de suas linhas de fuga (109) e condicionando a força produtiva de sua 

libido.  

O que Pronger (113) conclui, em linhas gerais, é que o poder atua como uma espécie 

de governo fascista do corpo, que produz um desejo utilitário; e cujas formas de se ‘mover’ e 

‘ser’ tornam-se essencialmente econômicas, como se pode enxergar com maior clareza nos 

movimentos repetitivos realizados dentro de máquinas em academias de ginástica. Nesse 

sentido, sua preocupação sobre o corpo como dotado de uma potência (puissance) subjulgada 

pelo poder (pouvoir) reside no seu afastamento de uma experiência de liberdade autêntica, 

uma das insatisfações fundamentais da vida moderna de acordo com a filosofia heideggeriana 

(55). É o que lemos no trecho elucidativo abaixo: 

 

A cultura fascista não substitui o poder da vida ou potência (puissance) com 

o poder do governo (pouvoir); mais, o poder alcança a potência no desejo 

fascista. O poder produz potência como poder, e a potência dá ao poder sua 

potência. No fascismo, vida e governo são uma e a mesma coisa. O fascismo 

é completo onde o poder da vida (puissance) reflete sobre sua liberdade 

essencial somente como algo útil à governamentabilidade. Aqui jaz o grande 

perigo que Heidegger sublinha no modo de ser tecnológico da modernidade 

(Heidegger 1938; 1953; 1954). É, indiscutivelmente, um ponto de mutação 

na história que já deve ter acontecido, indiscutivelmente tentando os 

humanos e a ecosfera para ao niilismo de um destino fascista. (2002: 113, 

tradução nossa)
80

.  
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No original: “Fascist culture does not replace the power of life (puissance) with the power of government 

(Pouvoir); rather, pouvoir achieves puissance in fascist desire. Pouvoir produces puissance as pouvoir, and 

puissance gives power its puissance. In fascism, life and government are one and the same. Fascism is complete 

where the power of life (puissance) can reflect on itself on its essential freedom only as it is useful to 

governmentality. Here is the great danger that Heidegger say lurks in the modern technological mode of being 

(Heidegger 1938; 1953; 1954). It is, arguably, a turning point in history that may have already occurred, 

inextricably trying humans and the ecosphere to the nihilism of a fascist destiny”. (PRONGER, 2002:113) 
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Os percursos teóricos de Pronger nos são fundamentais porque explicam a 

reterritorialização do desejo fascista diretamente sobre o corpo e sua forma física, de maneira 

a disfarçar a lógica utilitária e econômica que jaz por trás do interesse supostamente apolítico 

em mantê-lo belo e saudável através do uso de tecnologias e conhecimentos específicos.  

Nesse contexto, as capas de revistas, voltadas para o bem estar, ancoradas em 

discursos cientificistas e tecnofílicos, funcionam como um lócus de enunciação ideal na 

composição imagética de um protótipo do fascismo de corpo atualizado. Ao exibir imagens e 

legendas que utilitarizam o corpo sob o enfoque do imperativo do prazer e do culto à forma 

física, elas agenciam essa sensibilidade a partir de enunciados adaptados à sociedade de 

consumo.  

Tomemos como evidência a capa da revista Men’s Health (Brasil), publicação mensal 

originalmente americana, que conta com quarenta e quatro edições
81

 ao redor do mundo, e 

que constitui um exemplo de alcance global do protótipo visual do body fascism. 

 
 

   

Figura 54 - Edições da Men’s Health de Janeiro/2010 e Setembro/2009. 

 

Em geral a composição de suas capas, que segue uma diagramação convencional 

(título da publicação na parte superior, imagem principal centralizada ou mais à direita, 

manchete à esquerda e outras chamadas ocupando as partes que sobram, etc.) coloca o corpo 

humano em discurso por meio do evidenciamento ou sugestão de partes da musculatura 
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 De acordo com o site http://www.rodaleinc.com/brand/mens-health, consultado em 04/06/2012. 

http://www.rodaleinc.com/brand/mens-health
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hipertrofiada (em geral ombro, peitoral ou abdômen) e do semblante aberto e convidativo de 

seus protagonistas. Atividades como o fisiculturismo ou relacionadas ao prazer sexual e à 

saúde em geral são projetadas de forma a conotar esse corpo em um tipo de discurso 

biopolítico.  

A imagem da capa da Men’s Health de dezembro de 2009 (abaixo) salienta, por 

exemplo, o papel do corpo na constituição de uma norma sexual específica. Sua manchete 

ancora-se na heterossexualidade compulsória do corpo hipertrofiado: “Exclusivo 2234 

mulheres pedem TANQUE & PEITO DE AÇO”. O modelo da capa, com o tórax e membros 

superiores expostos, reflete o que seria esse ideal de homem conquistador, capaz de satisfazer 

as mulheres, e mais ainda, a si mesmo. 

 

  

 Figura 55 - Men’s Health Brasil (Editora Abril, dezembro/2009). 

 

Logo abaixo da manchete podemos observar quatro chamadas específicas que a 

complementam. Primeiro lemos “Ganhe em um mês o corpo que vai deixá-las babando”, a 

qual antecipa algum manual ou programa relacionado à construção de um corpo hipertrofiado. 

Em seguida temos um box que contém a imagem de uma mulher e a frase “Sexo a vista! 5 

Truques hipnóticos de sedução”. Depois a chamada para outro guia: “Manual da Proteína 21 

jeitos de trincar comendo melhor” e por fim: “Blinde a sua pele”. 
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Em meio à promessa de realização sexual, vigor físico e manutenção da aparência - 

temas comuns a quase todas as capas da Men’s Health - podemos observar uma outra fantasia, 

mais sutil,  presente na composição textual, e que metaforiza o corpo de acordo com um valor 

específico: a propriedade do aço, minério rígido que só pode ser dissolvido sob circunstâncias 

extremas.  

Essa fantasia do corpo de aço pode ser confundida com uma fantasia fascista 

primordial - embora redimensionada a um contexto semi-simbólico contemporâneo  - isto é, a 

fantasia masculina de transformação do corpo em um organismo belicoso, uma máquina ou  

uma unidade concisa, produtiva e hiper-masculinizada, como se pode notar em manchetes do 

tipo: “Detone 5 kg em um mês” (agosto/2012); “Vire um paredão” (Agosto/2010);  “Ganhe a 

guerra contra os pneus” (maio/2009); “Coma bem e derrote a pança” (Maio/2008) ou “Ganhe 

potência no sexo” (Agosto/2007); “Perca peso a jato” (Março/2008); Ano novo, corpo a Mil” 

(Novembro/2011), etc.  Enunciados que recobrem, em suma, o desejo por um ‘corpo 

blindado’ (armoured body), para nos apoiarmos numa expressão teorizada pelo crítico 

cultural Klaus Theweleit (1987/1989).  

Em seu livro Male Fantasies, dividido em dois volumes, Theweleit desenvolve uma 

série de argumentos - baseando-se na pesquisa de depoimentos de testemunhas, ficções e 

autobiografias arquivados - sobre os chamados Freinkorps, unidades paramilitares alemãs que 

agiram entre os anos de 1918 e 1923. Dando ênfase à análise da psicodinâmica de gênero 

desses homens, Theweleit lança uma espécie de teoria ampla sobre a masculinidade moderna, 

buscando desvendar o porquê do excesso de misoginia que se tornaria comum às tropas 

fascistas.  

Sua análise foca, sobretudo, na recorrência de emoções ambivalentes mencionadas nas 

narrativas dos Freinkorps no que diz respeito às mulheres. Isso se explicaria porque a figura 

feminina seria capaz de proporcionar uma experiência de libertação erótica e de 

autopercepção contraproducente aos objetivos da guerra e da luta. Daí a necessidade de 

manterem seus corpos “blindados” em unidades totais, indisponíveis ao contato com toda 

outridade que não somente o feminino, mas também o judeu, o comunista ou o homossexual: 

 

Os homens estavam agora divididos entre um interior (fêmea) e um exterior 

(macho) – a blindagem do corpo. E como nós sabemos, o interior e o 

exterior eram inimigos mortais. O que nós vemos retratado no ritual é a 

separação dessa carapaça blindada (superior) do seu interior: ao interior é 

permitido fluir, mas apenas com as fronteiras masculinas das formações de 

massa (...) O que o fascismo prometeu aos homens foi a reintegração de 

componentes hostis sob condições toleráveis, o domínio do elemento 
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‘feminino’ hostil dentro deles mesmos. Isso explica porque a palavra 

fronteiras no discurso fascista, refere-se primeiramente às fronteiras do 

corpo. (THEWLEIT, 1987:434, tradução nossa)
 82

 

 

  Sua expressão ‘corpo blindado’ (armoured body) surge a partir da idéia de que esse 

comportamento violento teria a ver com o sentimento ambivalente de medo ou desejo de 

fundir-se com o outro ou perder os limites do ego (127), tomados como ameaças reais ao 

sentimento de unidade e totalidade corporal – expressão máxima de uma masculinidade 

inerente ao fascismo.  

Seu background teórico sobre as formações desejantes do fascismo repousa tanto na 

concepção de Wilhelm Reich sobre o represamento da energia erótica como fator para a ação 

violenta quanto na idéia de Deleuze e Guattari segundo a qual é na força produtiva da fantasia 

e do desejo que formações psicopolíticas engendram o mundo material. E embora suas fontes 

históricas e sua teoria sobre a origem da misoginia moderna soem datadas, o que interessa na 

sua concepção de ‘corpo blindado’- ou seja, idealizado para agir como uma unidade 

indestrutível - é a ênfase na idéia de que é através do processo de reforçamento desse corpo 

contra as ameaças que poderão atingir a sua integridade onde jaz, com mais eficácia, a 

potência do desejo fascista.  

Com isso, queremos dizer que, embora a fantasia de blindagem do corpo masculino 

que vemos estampada nas imagens midiáticas não esteja literalmente relacionada à guerra ou 

à violência misógina, ela marca a assunção de um ideal de eu, embora redimensionado às 

formas de vida da contemporaneidade. O homem ideal da sociedade biopolítica teme a um 

conjunto de novas ameaças capazes de borrar ou deferir a sua imagem simétrica e unitária, 

como por exemplo o fluxo erótico advindo de um outro, destituído de fronteiras tão bem 

definidas quanto as suas. Um outro doente, fraco, feio ou contraproducente; capaz de desafiar 

a autoridade superegóica que gerencia, despoticamente, a sua ilusão de poder e liberdade: 

“Quando o macho fascista entrou em combate contra o fluxo erótico, a mulher não subjugada, 

ele estava lutando contra o seu próprio inconsciente, a sua própria produção desejante”. 

(THEWELEIT, 1987:434, tradução nossa)
 83

. 
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Men were now split into a (female) interior and a (male) exterior – the body armor. And as we know, the 

interior and the exterior were mortal enemies. What we see portrayed in the ritual are the armor’s separation 

from, and superiority over the interior: the interior was allowed to flow, but only with the masculine bounderies 

of mass formations. (…) What fascism promised men was the reintegration of their hostile components under 

tolerable conditions, dominance of the “female” hostile element within themselves. This explains why the word 

bounderies in fascist palance, refers primarily to the boundaries of the body. (THEWLEIT, 1987:434) 
83

 No original: “When a fascist male went into combat against erotic ‘flowing’, nonsubjugated woman, he was 

also fighting his own unconcious, his own desiring production”. (THEWELEIT, 1987:434) 
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A couraça muscular atualiza, assim, a fantasia fascista de que o corpo blindado protege 

de toda ameaça que possa causar feridas narcísicas: a doença, a impotência, a assimetria, o 

fracasso, a pusilanimidade... A noção de que o belo e o salutar são características físicas e 

morais essenciais à existência plena é agenciada por essa imagem que descontextualiza a 

sensibilidade eugênica de seu fundo histórico. A promessa estampada do rejuvenescimento, 

da hipertrofia, do vigor sexual, longe de relacionar a estetização do corpo ao exercício da 

ética, da prática da liberdade ou ao ‘o cuidado de si’ se articula ao discurso da propaganda, da 

venda de si como uma mera semblância, e, naquilo que caracteriza o seu potencial fascista, a 

uma renúncia de si diante da autoridade. 

 

 

Figura 56 - Edições francesa e americana da Men’s Health (outubro/2011; maio/2011)¸ 

respectivamente com as manchetes: “Corpo de aço” e “Poder de corpo total”.  

 

O super-homem da Men’s Health é um personagem central da biopolítica 

contemporânea em sua versão narrativa imagética impressa. Ele personifica a captura do 

corpo pelo reducionismo biomédico e cognitivista enquanto modelos normativos capazes de 

proporcionar uma suposta experiência subjetiva de liberdade. Personificação que acaba por 

torná-lo, paradoxalmente, corpo amante de uma autoridade desterritorializada, considerado 

meramente em seu aspecto funcional e anatômico; ou simplesmente um organismo, no sentido 

que Deleuze e Guattari atribuem à palavra:  

 

O organismo já é isso, o Juízo de Deus, do qual os médicos se aproveitam e 

tiram seu poder. O organismo não é o corpo, mas um estrato sobre o corpo 
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sem órgãos, quer dizer, um fenômeno de acumulação, de coagulação, de 

sedimentação que lhe impõe formas, funções, ligações, organizações, 

transcendências organizadas para extrair um trabalho útil. (2008:21) 
 

De um constructo histórico-discursivo a uma fantasia contemporânea, este corpo-

organismo, funcional, totalizado e egóico, expressa o desejo de poder que mais uma vez flerta 

com todos nós.  Mas até que ponto crê-se realmente nesse organismo como uma unidade 

epistemológico-conceitual, e cuja retratação depende, paradoxalmente, de um excesso de 

artifícios visuais? Que postura permitiria ao olhar se deixar afetar por essas imagens da 

perfeição? Acreditamos que esse excesso de esmero, no que diz respeito às retratações do 

corpo na grande mídia, põe em evidência o papel central do fetiche como elemento 

sustentador e atuante por trás da atração fascista, bem como um traço perverso capaz de 

habitar o belo.  E nesse sentido, o retoque-digital, como nova prática cotidiana na retratação 

do corpo, torna ainda mais evidente o desejo eugênico que habita o campo da percepção 

sensorial multimidiática, o qual precisa ser constantemente denegado. É o que abordaremos 

na próxima seção.  

 

6.4 – O retoque digital como exercício eugênico.  

 

A seletividade de características fenotípicas ideais e a aparência hiper-realista de uma 

fisicalidade uniforme parecem estar ao ‘alcance de um clique’ nas retratações do corpo 

humano quando retocado digitalmente. Softwares como o Photoshop podem criar formas 

simétricas através de um exercício habitual - porém estética e politicamente complexo - de 

composição de padrões, texturas e de eliminação de traços indesejados.   

No lugar de nos voltarmos para um exame da materialidade do digital ou para os 

meandros da arte/técnica de produção de imagens por meio de softwares, vamos insistir na 

análise dos modos de satisfação agenciados por essas imagens. Com isso, apontaremos que 

existe uma ubiquidade fascista imbricada no olhar que se deixa capturar segundo o percurso 

de um prazer visual estritamente dependente daquilo que é idealizado, ou seja, de uma crença 

que se estabelece de forma dissociada do saber.  

Há uma imagem do corpo retocado digitalmente que torna possível ao formalismo 

fascista do tipo riefenstahliano
84

 alcançar um nível de perfeição visual historicamente inédito. 

Através dela o reencantamento baseado no mito da fisicalidade potente torna-se ainda mais 

diluído no cotidiano. Assim, ao invés simplesmente de tomarmos esse excesso para pensar o 
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 Ver Capítulo 4/Seção 4.3 
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aumento exponencial de um risco fascista inerente à imagem, o que parece torná-la mais 

problemática é o seu grau de fidedignidade mimética com um mecanismo ideológico efetivo 

da contemporaneidade: por que não permanecemos imunes a imagem, se não acreditamos 

nela?  

Concordamos que a celebração no corpo, com uma precisão digital, dos ideais da 

modernidade - beleza, ordem e limpeza, para retomarmos especificamente os substantivos 

civilizacionais descritos por Freud (1929/2002) em sua elaboração cultural da hipótese 

repressiva – evidencia não apenas uma dimensão autoritária da experiência estética, mas o 

desejo sempre-já presente de ser fascista. A exatidão da imagem, o seu grau de fascínio e 

prazer visual, oferece ao olhar um protótipo perfeito ou um molde acomodado à percepção 

eugênica platônica. Logo, o retoque digital corporal permite que essa utopia se materialize 

diante dos olhos por meio de uma elaboração hiperfetichizada do corpo.  

No breve artigo A perceptual metric of photo retouching Eric Kee e Hany Farid (2009) 

apresentam um sistema métrico algorítimico que contabiliza objetivamente o quanto uma foto 

retocada difere da imagem inicial. Vale ressaltar que os dois motivos que levaram os 

pesquisadores a desenvolver esta ferramenta foram a sensação onipresente de imagens 

corporais “irrealistas e idealizadas” (3) em revistas e anúncios, e a relação dessas imagens 

com distúrbios alimentares (anoxeria, bulimia) e doenças da auto-percepção corporal 

(lipofobia, vigorexia), conforme observaram nos anais da AMA (American Medical 

Association).  Para tanto, partiu-se de uma amostra de 468 imagens retocadas digitalmente 

extraídas de uma diversidade de fontes on-line.  

Além de fornecer uma série de imagens do tipo antes/depois no corpo do artigo, há 

também disponível no site do projeto
85

 um mostruário de rostos e corpos humanos que 

ilustram os efeitos da percepção métrica objetiva desenvolvida pelos pesquisadores. Por meio 

do clique em um botão virtual (toggle) é possível ao usuário reverter as versões retocadas para 

suas versões iniciais. A exposição das dissensões entre elas tornam perceptivelmente claro o 

exercício de exclusão dos traços de degenerescência na retratação midiática do corpo, tais 

quais marcas de expressão facial, os contornos das dobras de gordura, as assimetrias no 

sorriso e a textura estriada da pele.  

No percurso que é o de produzir uma imagem dotada de beleza, o software converte-se 

em uma tecnologia do poder, pois redimensiona essa categoria estética a partir do apagamento 

de traços sensíveis que são contraproducentes à noção de corpo saudável como um constructo 
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 Ver http://www.cs.dartmouth.edu/farid/Hany_Farid/photoretouching.html 

http://www.cs.dartmouth.edu/farid/Hany_Farid/photoretouching.html
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biopolítico. O disruptivo, o grotesco e o transgressor da feiura, bem como o abjeto ou o 

estranho da degenerescência tornam-se facilmente extirpados com o retoque digital, de forma 

que todo e qualquer um possa aderir à uniformidade idealizada da imagem com uma precisão 

informática acurada. Essa possibilidade de exclusão da assimetria espelha as demandas da 

sensibilidade fascista e mais uma vez torna visível o sonho do jardim humano platônico; 

agora com uma oferta de pureza e proporção historicamente inédita aos sentidos.  

 

 

 

Figura 57 - Amostra fornecida por Kee e Farid para comparação entre o depois do retoque digital e o 

antes. Exemplos que ilustram como resultam os efeitos digitais corretivos.  
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Dito assim, podemos afirmar que estamos diante de imagens de pureza digital, para 

tomarmos uma expressão desenvolvida por Paula Sibilia (2004), e que conferem a tecnologias 

como o photoshop o status de “bisturi digital” (75). Num movimento de redefinição radical da 

sensualidade e com o intuito de se produzir um corpo-ícone descarnado, o design desses 

corpos puros se justifica mera e exclusivamente pela sua exibição e observação (76). Nesse 

caso, a imagem realiza virtualmente um olhar eugênico sobre a fisicalidade humana, como 

corrobora o seguinte comentário de Sibilia acerca da estética do retoque digital.  

 

Todos os “defeitos” e outros detalhes demasiadamente orgânicos presentes 

nos corpos fotografados são eliminados, retocados ou corrigidos na tela do 

computador, utilizando esses instrumentos de software. Assim, as imagens 

expostas no mercado de produtos, serviços e aparências aderem a um ideal 

de pureza digital, longe de toda imperfeição toscamente analógica e de toda 

viscosidade exageradamente orgânica. (2004:75)  

 

 

 

Figura 58: campanha da Calvin Klein underwear bold (Steven Klein, 2012) 
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A idealização da pureza e simetria do corpo retocado digitalmente é perfeitamente 

visível em publicidades como a da Calvin Klein, para roupas íntimas masculinas (underwear 

bold, 2012). Nesta campanha, veiculada por meio de fotografias em outdoors e vídeos na 

internet, o corpo é discursivizado através de conotações plásticas que destacam a força, a 

rigidez e a definição muscular de modelos que usam a peça da marca. Essa exposição do 

corpo durante a prática e o intervalo de atividades que demandam um grande esforço físico, 

como o exercício em barras, detém uma qualidade digital que não apenas exagera a hipertrofia 

da forma muscular masculina como exibe uma textura da pele que elimina do corpo aquela 

viscosidade orgânica e imperfeição analógica de que trata Sibília.  

Além disso, a supervalorização da musculatura e seu vínculo com a prática do esporte 

a céu aberto evocam um formalismo riefenstahliano em torno do corpo masculino presente em 

duas de suas principais obras: Olympia e Triunfo da Vontade. Os rostos com traços 

exageradamente retos e o tamanho dos órgãos sexuais comportam-se como traços valorativos 

para uma masculinidade normal, elevando a cumplicidade entre um ideal estético presente no 

universo do consumo e o protótipo nazifascista do homem ariano/caucasiano como forma 

biológica e moralmente superior. Ele se supera pelo investimento na força e na exposição de 

sua potência física, esculpindo um corpo ao mesmo tempo inatingível e protegido de toda 

ameaça, o qual materializa, finalmente, o valor do ascetismo biocêntrico segundo uma 

perspectiva sensível informática. O retoque digital consolida-se, assim, para a celebração do 

body fascism. 
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Figura 59 - Stills da campanha em vídeo: bioascetismo e prazer visual superdimensionados pela 

imagem digitalizada.  

 

Aqui chegamos ao corpo como uma apoteose da “imagem aparente e falsificada do 

recalcado” para alcançarmos a crítica deleuziana (2006: 120) sobre o corpo como uma prisão 

edípica do desejo. Ele é inalcançável em sua força e hipermasculinidade, no enquadramento 

que segue de baixo para cima do quadro, na iluminação específica sobre a definição muscular 

e os genitais. É, portanto, um corpo-imagem que formata o desejo segundo a sua própria 

inacessibilidade, e que encobre com um formalismo espetacular o sonho fascista recalcado: a 

beleza do poder do homem branco, a celebração do falo, do corpo-máquina, do não-feminino, 

e, em último grau, o narcisismo patológico e a falsa crença que lhe dão vazão. Elementos que 

a categorizam como imagem-fetiche. 

O desejo pelo poder, nessas imagens de Steven Klein, é também um desejo de 

submissão; uma admiração que circula entre o bem e o mal-estar, entre o amor e a inveja, e 

principalmente, entre a necessidade de conforto e o medo da degenerescência. É o 

totalitarismo seduzindo segundo um esquema de proteção e sucesso, mas também de opressão 
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e tirania. George Didi-Huberman (2008:53) vai dizer que “onde há um culto generalizado pela 

imagem, há também um aniquilamento da capacidade dos olhos abrirem”. Subentenda-se, a 

capacidade de pensar ou imaginar essa imagem para além do que parece, do aparente vazio 

político que comporta. Extirpação das linhas de fuga capazes de desafiar o totalitarismo 

daquilo que é concebido para nunca decepcionar. 

O fascínio pelo corpo digitalmente puro mantém conservada a dimensão politicamente 

problemática do fetiche como investimento libidinal que submete a experiência visual à 

imagens fantasmáticas de satisfação. E é a aniquilação da potência criativa do pensamento, ou 

melhor, a sua indisposição para a irreverência diante do clichê/imagem padrão, que aponta 

para o risco-fascista resiliente, enquanto sensibilidade que se engata aos móbiles ideológicos 

ou pós-ideológicas contemporâneos: o que toca a consciência em uma camada que nem é 

reprimida, nem é admitida, para nos ancorarmos na descrição antecipadora de Theodor 

Adorno (2008:41, apud SAFATLE, 2010:130) sobre o funcionamento da ideologia nas 

sociedades pós-industriais.  

Vladimir Safatle (2010) estabelece o fetiche como uma categoria analítica correlativa à 

noção de ideologia reflexiva tal qual desenvolvida por Peter Sloterdijk, e que aponta para a 

existência de uma ilusão social meramente funcional ao exercício da crença. Condição para o 

exercício da racionalidade cínica, como uma consciência infeliz modernizada.  

 Sendo assim, a sobrevalorização do artifício de um rosto geometricamente simétrico e 

de uma pele cuja textura lembra a plasticidade do látex, ao se ancorar numa experiência visual 

fascinante, desvela-se como um modo de apreciação conveniente: “estranho a alegorias, sem 

qualquer capacidade de transcendência, como uma criança que toma metáforas ao pé da letra” 

(SAFATLE, 2010:35). Conveniência que permite ao olhar exercer terapeuticamente a sua 

fantasia fascista em plena ‘luz do dia’, sob a justificativa do background biopolítico (e por 

conseguinte, oficialmente democrático e neoliberal) de amor à saúde ou à boa forma física.  

Com isso, queremos finalmente dizer que o reencantamento funcional lançado pela 

imagem digitalizada do corpo, como expressão visual hiperfetichizada da saúde ou da 

fisicalidade potente na atualidade, ao mesmo tempo em que afasta o fantasma perturbador do 

projeto eugênico através de seu brilho fascinante e totalitário, acaba promovendo um 

sentimento nostálgico em relação a essa utopia que aboliu toda espécie de antagonismo. 

Experiência estética que ilustra, em último grau, a atualidade do Verleugnung freudiano como 

forma dos sujeitos lidarem com seus próprios desejos, visto que ele: 
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nos coloca diante de uma dinâmica peculiar de superação de fases do 

desenvolvimento libidinal. Uma fase arcaica não é simplesmente negada, 

mas serve de apoio à sustentação da fase posterior de organização. Tal fase 

não anula o passado, mas o coloniza, extraindo dele sua força, ou seja, 

procurando fazer com que ele funcione a partir de novas formas de 

organização (SAFATLE, 2010:131-132). 

 

6.5 – Mídia Eugênica. 

 

O amor à perfeição em uma série de imagens midiáticas detém os traços sombrios do 

arianismo de nossas perspectivas e sentidos. A fim de estabelecer uma identificação que não 

desafie os mecanismos de defesa do ego, torções desejantes são realizadas em relação às 

imagens dominadas por uma superioridade loira, magra, branca e musculosa. Essa 

acomodação da percepção da beleza à discursividade biopolítica permite que se celebre dentre 

os regimes de visualidade midiáticos toda a seleção natural, sociodarwinista e eugênica que 

não pôde ser realizada no campo das práticas efetivas. Um modo de ser do desejo, capturado 

por imagens fenomenais do poder, e, no entanto, limitado por tais. A limitação do repertório 

sígnico e não verbal de texturas, cores e formas capazes de representar o corpo é um indício 

da agradável violência a que a sensibilidade multimidiática pode se render. Uma limitação 

fenotípica seletiva do que merece habitar o centro da imagem, das personagens que devem ser 

reverenciadas, como repetitivas versões de Cleópatra e Cristo com sua pele alva e seus olhos 

azuis. 

 A primazia dos traços de uma etnia em detrimento dos de outras traz a tona a seleção 

“natural” como uma verdade possível no universo do entretenimento. Ela reflete o imperativo 

de instituições da modernidade, sua medicina, sua polícia, sua educação (física) como lemas 

inscritos na fisicalidade invejável e admirável de nossos protagonistas culturais.  

O fascismo atinge, assim, o corpo - de dentro para fora da imagem, do imaginário ao 

simbólico - contendo as potencialidades de sua infinidade sensível enquanto o adoece em 

torno de um ideal ontologicamente inalcançável. O imperativo despótico de uma fisicalidade 

superior se atualiza pela maneira como o corpo e seus sentidos passam a ser retratados através 

de uma dimensão reduzida, unitária e molar, como se ele não passasse de um meio para o 

reconhecimento de formas e para a reafirmação de subjetividades, limitado de afetos 

transformadores e de alegria imaginativa, como se as aberturas da experiência estética se 

reduzissem a um distúrbio obsessivo deformador do campo da percepção.   

O pânico de qualquer resquício de outridade sobre a imagem do corpo esculpido 

segundo o modelo totalitário da branquitude e potência se reflete na aceitação tácita de uma 
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uniformidade corporal. O desejo tamponado por pedagogias, políticas e técnicas de higiene, 

clareamento e saúde levam o olhar a “crer” em capas de revista brilhantes e digitalmente 

retocadas, incorporando à experiência do belo uma camada perversa e fetichista que denega a 

relação psicopolítica problemática com uma consciência eugênica, enquanto a adapta à 

ideologia reflexiva da contemporaneidade. 

 Dentro desse esquema, torna-se possível vivenciar paralelamente o “jardim zoológico 

platônico” de que fala Sloterdijk (2000:49), onde a antropotécnica entrelaça efetivamente as 

características mais favoráveis e convenientes ao senso harmônico de comunidade de forma 

que o parque humano alcance a melhor homeostase possível. A boa aparência exigida para os 

protagonistas da imagem não é um mero requisito, mas uma obsessão da modernidade, 

tencionada entre os fantasmas da eugenia fascista e a aceitação dosada do determinismo 

genético no horizonte biopolítico, sob justificativas como a da prática de segurança 

populacional
86

.  

O ideal obcecado pelas imagens de perfeição física e social pressupõe uma pureza que 

é privilegiada sob o disfarce reativo de um saudável pluralismo. Mas a palavra “saudável” 

nesse caso não se inscreve a toa nesse enunciado. Ela é um força imperativa, um “dever ser” 

que vitima o desejo e acaba invertendo-se em psicossoma,  na captura assustadora do corpo 

pelo discurso de poder, como acontece à anorexia e à vigorexia: doenças do fascismo 

contemporâneo; formas de bloqueio do pensamento, da idéia, da imaginação, das linhas de 

fuga... tudo porque o poder se travestiu de simetria.  
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Ver FOUCAULT, Michel. (2008:312-313) O nascimento da biopolítica. “De fato a genética atual mostra 

muito bem que o número de elementos muito mais considerável do que se pode imaginar até hoje [é] 

condicionado pelo equipamento genético que recebemos de nossos antecedentes. Ela possibilita estabelecer para 

um indivíduo dado, qualquer que seja ele, as probabilidades de contrair este ou aquele tipo de doença, numa dada 

idade, num período dado da vida ou de uma maneira totalmente banal num momento qualquer da vida. Em 

outras palavras, um dos interesses atuais de aplicação da genética às populações humanas é possibilitar 

reconhecer os indivíduos de risco e o tipo de risco que os indivíduos correm ao longo de sua existência”.  
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7 

Considerações  

Finais 
 

Como acredito que esse trabalho não tenha sido concluído, mas sim interrompido em 

um ponto necessário e suficiente, prefiro abordar seus resultados e refletir a respeito como se 

tratasse de um texto ao qual sempre será possível somar. Quando escrevo isso, não me refiro 

ao sempre crescente estado da arte em relação ao fascismo, caracterizado por um excesso que 

parece incomunicável, e nem às teorias sobre as quais me debrucei para compreender e 

criticar as “mensagens” advindas de sua estética, mas sim à gravidade com que o próprio 

fascismo, seja sob a forma de uma disposição subjetiva, de uma política estatal ou uma 

sensibilidade, nos seduz todos os dias.  

O desejo fascista está espalhado e agora é parte da nossa cultura. Está presente nas 

tradições, nos costumes, mas também nas inovações e por que não dizer nos hábitos mais 

banais. Em meio a essa molecularização e expansão, no lugar de realizar um levantamento 

histórico de um fenômeno que conquistou a mente e o coração de várias nações há menos de 

um século atrás, pareceu mais importante tratar de suas formas secretadas e tácitas na 

atualidade. O que implicou, em primeiro lugar, compreendê-lo a partir da noção de referencial 

traumático histórico.  

O fascismo em sua versão reconhecível é um fantasma para aqueles que se gabam em 

assumir que vivem em democracias altamente liberais. Ele assusta ao ponto de nos fazer 

querer enxergá-lo de uma forma, quando na verdade é mais efetivo ao mimetizar-se em nossa 

consciência, passando a cometer a sua mesma violência em escalas homeopáticas, 

microfísicas, micropolíticas, etc. 

Quando pensamos na estética fascista, logo somos reportados a um conjunto de 

símbolos e recordações de imagens enganadoras, ora estetizantes ora historicizantes sobre o 

fenômeno, e que teimam em arquivá-lo no campo da representação, da recognição e do clichê. 

É o que se oferta todos os dias em uma diversidade de imagens e narrativas. Assim, se nos 

deparamos com notícias sobre a ascensão da direita e de partidos supostamente neonazistas 
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em países como a França ou a Grécia acreditamos que o fascismo está ali, muito bem 

resolvido e muito bem ameaçador.  

Sem dúvida, hoje, em meio à crise sistêmica que o capitalismo vive e em meio à 

consequente ‘nova onda’ de desencantamento e mal estar cultural, a “ameaça” da instituição 

fascista parece estar mais corporificada. A questão que viemos tentando pontuar em torno 

desse temor, é que essa ameaeça nunca esteve ausente, e que veio se escamoteando, se 

disfarçando ou se travestindo nas melhores e mais saudáveis expressões. Por isso é importante 

que não baixemos a guarda diante da ideia de que dificilmente se repetirão as barbáries e 

violências cometidas em nome de delírios platônicos criacionistas e domesticadores. Como 

tentamos deixar claro ao longo dessa pesquisa, e como Robert Paxton (2007) conclui também 

em seu A anatomia do Fascismo: “Um fascismo do futuro – uma reação de emergência a 

alguma crise ainda não imaginada – não teria que ter uma semelhança perfeita com o fascismo 

clássico, em termos de seus signos e símbolos externos” (287).  

Ao longo dos últimos sessenta anos viemos nutrindo uma sensibilidade que pode 

encarar o fascismo com mais ou menos temor, ou com mais ou menos diplomacia, a depender 

de sua conveniência em relação a uma série de ansiedades e medos psicopolíticos. Nesse 

ponto, incluímos a ideia de que, se os nossos corpos e sentidos vem sendo concebidos 

atualmente segundo os pressupostos de uma sociedade biopolítica, estaremos sempre, seja em 

maior ou menor grau, dando continuidade a alguns pressupostos da sociedade fascista, já que 

é tanto um anseio do fascismo quanto da biopolítica a construção de uma sociedade 

geneticamente melhorada, que tenha refletidas em seus corpos físicos e sociais, a saúde e a 

produtividade.  

Por isso, mesmo quando convivemos sob a égide de um pluralismo administrado ou de 

um discurso oficial que clama pela tolerância e pelo respeito, é preciso atentar para as 

negociações ético-estéticas que jazem por trás de noções como a de saúde, normalidade, stress 

e bem estar. Afinal, como escreve Guattari: 

 

[O fascismo] passa através das brechas mais apertadas; está em constante 

evolução, na medida em que toma parte de uma micropolítica do desejo ela 

mesma inseparável da evolução das forças produtivas. O fascismo parece vir 

de fora, mas na verdade ele encontra a sua energia no coração do desejo de 

cada um (2009:171, tradução nossa)
87

.  

 

                                                           
87

No original: [Fascism] passes through the tightest mesh; it is in constant evolution, to the extent that it shares in 

a micropolitical economy of desire itself inseparable from the evolution of the productive forces. Fascism seems 

to come from the outside, but it finds its energy right at the heart of everyone's desire. (2009/171). 
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 A cumplicidade entre o projeto biopolítico e o projeto fascista, como podemos 

observar ao longo dessa pesquisa, tem um especial aliado no campo da estética. Há uma 

sensibilidade que atravessa as produções imagéticas midiáticas que não contradiz e nem 

polemiza o formalismo fascista, especialmente no que diz respeito a concepções de beleza 

física ou harmonia social. Pelo contrário, em uma diversidade de imagens, mesmo que 

produzidas em obediência aos parâmetros do paradigma da tolerância e do individualismo das 

sociedades de consumo, esse corpo fascista tem sido indiferentemente celebrado.  

A manutenção da racionalidade cínica e a expansão de um narcisismo cultural são os 

veículos através dos quais essa sensibilidade é atualizada e o desejo fascista socializado. A 

partir de uma revitalização da Teoria Crítica por autores com diferentes metodologias e 

propostas epistemológicas como Peter Sloterdijk, Slavoj Zizek e Vladimir Safatle, tivemos a 

oportunidade de observar como há um inconsciente fascista ainda operando na lógica de uma 

série de produtos culturais aparentemente incólumes. O fantasma melancólico de Theodor 

Adorno especialmente, que paira sobre os escritos dos três autores, traz de volta um certo teor 

apocalíptico aos estudos midiáticos, mas dentro de um esforço atualizador de temas 

interessantes, como o de phonyness, por exemplo.  

Com isso, queremos dizer que o humor sanguíneo de Frankfurt pode ser revisitado, 

quando necessário, através de compreensões mais ajustadas à cultura de massa, mesmo 

quando essa massa se molecularizou, passando a comportar-se mais como uma noção de 

disposição subjetiva específica do que como um aglomerado emocional e indiferenciado de 

pessoas. Conceitos como o de ‘sublime objeto da ideologia’, ‘racionalidade cínica’ ou 

‘fetichismo’ tornam verificáveis a duplicidade performativa e ao mesmo tempo a aparente 

indiferença psicopolítica de que se servem algumas imagens atuais para efetivarem o fascismo 

na práxis.  Eles possibilitam a análise paranoica e radical dessa dimensão que nem é 

totalmente consciente, nem totalmente inconsciente da fruição estética, e que permite 

entrever, mesmo em imagens que jamais poderão ser taxadas oficialmente de fascistas, a 

presença tão óbvia quanto psicopoliticamente desinteressante de uma série de agências 

estéticas efetivas à proliferação daquele desejo. 

Essa dimensão pática do fascismo convertido em imagens suportáveis e adoráveis 

parece ter na obra de Leni Riefenstahl intitulada Os últimos Nuba um exemplo claro de 

transição da forma molar, oficial e abertamente totalitária, para uma versão mais dissipada, 

terapêutica e politicamente corrigida do fascismo. A obra complexa dessa grande artista do 

século XX, enquanto a alçou a nome maior da arte cinematográfica, tornou-se o documento 

bárbaro irresistível de sua paixão formal radicalmente nazista, em parte consciente, em parte 
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inconsciente. O background histórico atuante por trás das fotografias de Os últimos Nuba, na 

celebração do poder-macho, saudável e atlético de um povo que vivia até então recôndito e 

encantado por trás das montanhas de Kordofan, desvela o totalitarismo incontornável de sua 

perspectiva. Tão incontornável quanto fascinante. O ensaio de Susan Sontag Fascinante 

Fascismo veio a denunciar da forma mais passional possível a sensibilidade nazista que 

resistia no mito do bom selvagem estetizado por Riefenstahl, como uma aula sobre a 

capacidade de uma imagem fascista atuar segundo um esquema fetichista, e nesse sentido, nos 

deixar permanentemente encantados e preferivelmente ‘cegos’ diante de fatos históricos 

constrangedores.  

Esse saber riefenstahliano estratégico, o qual negocia os pequenos fascismos de acordo 

com os ciclos de predileção de sociedades liberais, longe de se restringir a obras artísticas de 

autores fascistas, parece atingir um alto grau de eficácia em produtos culturais que circulam 

pela cultura visual sem que isso ofereça grandes riscos ao sentido de diversão e 

entretenimento a que se propõe.  

É o caso das imagens do teenager que se espalham em uma diversidade de filmes e 

seriados televisivos. Esse personagem privilegiado da cultura visual contemporânea realça o 

compromisso da juventude e da beleza com o poder, respeitando os parâmetros insuspeitáveis 

da normatividade burguesa suburbana. Nas narrativas que acontecem no entorno dos 

chamados High Schools, a ação acontece em torno da noção de popularidade, como uma 

forma de ascensão e reconhecimento durante a vida escolar.  

Ao longo do quinto capítulo chegamos à conclusão de que o pathos pela popularidade 

atua como um indício do amor adolescente ao poder, pois a dignidade que jaz sob esse 

conceito se ancora na sua luta pelo cultivo de uma imagem perfeita de si no ambiente familiar, 

do bairro e da escola. Nesse sentido, por meio de uma série de estratégias semi-simbólicas ou 

desfechos morais que comprometem a racionalidade dramática dos plots, a nostalgia por uma 

sociedade patriarcal, heteronormativa, rica e simétrica é realizada, mesmo quando no plano do 

conteúdo a liberdade e o potencial anarquista tipicamente juvenis são oficialmente celebradas. 

Esta imagem platônica, da perfeição social, parece ser destinada a poucos, no entanto. Nestes 

produtos voltados para o público adolescente, elementos como o culto à fisicalidade ideal, o 

senso de pureza comunitária e especialmente o enaltecimento de uma cultura anti-intelectual 

parecem resgatar, sub-reptícia ou negativamente, valores fascistas atemporais. Assim, uma 

forma de seletividade leve e risível, associada à celebração do ‘eu’ como instância 

privilegiada da dignidade e do reconhecimento, disfarça a violência claustrofóbica, efêmera e 

ao mesmo tempo idealista, emplacada por essa versão imagética da juventude. 
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No último capítulo, a partir de um conjunto de imagens dedicadas à retratação do 

corpo biopolítico ideal pudemos entender finalmente como a estética fascista do corpo ganhou 

um espaço privilegiado na cultura midiática. A celebração da branquitude, da masculinidade 

atlética e da pureza acontece em publicidades de cosméticos, capas de revista e imagens 

retocadas digitalmente. A paisagem fitness que cresce globalmente alia ao desejo de 

produtividade do corpo biopolítico o idealismo eugênico sonhado pelas sociedades fascistas. 

Ela adapta à sociedade de consumo uma noção de corpo que denega o corpo degenerescente, 

que o exclui do quadro da imagem, tornando-o sinônimo de fracasso, feiura e pusilanimidade.  

Enquanto a valorização da branquitude, como uma construção eurocêntrica, nos 

possibilita enxergar o microfascismo que habita a categoria do belo em publicidades 

cosméticas que glorificam a juventude, as capas de revistas como a Men’s Health permitem 

que o homem alimente o sonho narcísico de manutenção de um freinkorp pós-moderno: os 

músculos de aço e a dominação do feminino. Nas imagens retocadas digitalmente enxergamos 

um novo nível de idealismo alcançado pela imagem fetiche. A pureza simétrica e informática 

capaz de retratar o corpo humano sem qualquer tipo de resquício de sua própria organicidade 

permite que se satisfaça o sonho eugênico ao alcance de um clique. Como contraponto disso 

tudo, as sociedades banhadas por essa cultura visual fitness acabam padecendo de um surto 

crescente de distúrbios relacionados à autopercepção corporal, como a vigorexia ou a 

anorexia, desvelando a dimensão do gozo fascista. 

Embora não tenhamos aprofundado temas adjacentes ao fascismo como o sofrimento 

normótico e a adoração à linguagem imperativa, acredito que eles perpassam a fruição estética 

fascista, no sentido de que a sedução causada pela imagem teme que o seu admirador se 

perceba como um homem do desejo, como sugere a concepção espinosista de Deleuze e 

Guattari (2004:136-137), cheio de alegria imaginativa e potência afetiva. Quando confundem 

a degenerescência com a fraqueza e se fecham aos fluxos esquizofrênicos capazes de 

germinar o campo da experiência estética, essas imagens temem espelhar a alegria 

irresponsável e os constrangimentos e erros dos afetos autênticos. Preferem o furor ansioso do 

desejo que o organiza em torno de uma falta nomeada e abafam o caos sublime que sucede o 

dionisíaco. Entre o fetiche subterrâneo que não se deseja assumir e o amor declarado ao 

déspota inspirador, essa imagem está comprometida com a produção de um homem manhoso, 

centrado em seus medos, e principalmente, escravizado por um eu cultivado. 

A percepção do mundo através do eu como instância superior da existência declara o 

outro como armadilha e o asfixia violentamente ou por sedução. Esse eu nunca é um “dois em 

um”, no sentido conferido por Hannah Arendt (2004: 528), pois ao se isolar do outro em sua 
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presunçosa idealidade, cai na armadilha fatal de seu narcisismo. Ao fechar-se à possibilidade 

do pensamento e ao desconectar-se do senso comum como órgão espiritual da humanidade, o 

eu fascista torna-se solitário; uma fantasia massificada, sonhada por uma racionalidade lógica 

e submetida à arrogância cega de sua exatidão. É a censura das possibilidades de comunicação 

do eu, que caracteriza o fascismo. Sem ação e antipolítico, ele não se vê em nada que não seja 

seu espelho, lhe restando somente uma solidão organizada. Mais uma vez, Arendt tem a nos 

ensinar: 

 

(...) o homem perde a confiança em si mesmo como parceiro dos próprios 

pensamentos, e perde aquela confiança elementar no mundo que é necessária 

para que se possam ter quaisquer experiências. O eu e o mundo, a 

capacidade de pensar e sentir, perdem-se ao mesmo tempo. (2004: 529)  

 

 

É esse o paradoxo da adoração do eu: a sua própria perdição. E é na abdicação do 

pensar, do sentir e do julgar quando se instala o mal banal. Aquele que encontra na beleza, na 

superfície lisa, na harmonia sem contradições e na simetria pura, conforto suficiente para não 

querer enxergar a outridade assimétrica. Desta forma, manter o olhar estrangeiro diante da 

imagem pode ser uma via de dissuasão desse eu superior e mortal, porque ser estrangeiro é 

sempre possível a qualquer um.  Logo na primeira página de seu livro Strangers to ourselves 

Julia Kristeva (1991) nos brinda com o convite a encontrarmos um ‘nós’ na figura desse 

estranho que às vezes nos perpassa, o outro na figura do estrangeiro, que pode ser qualquer 

um de nós, no momento bastante em que resolvemos deixar nossa casa. 

 
Imagem do ódio e do outro, um estrangeiro não é nem a vítima romântica da 

indolência do clã, nem o intruso responsável por toda a doença da polis. 

Nem o apocalipse a caminho, nem o adversário momentâneo, que deve ser 

eliminado em nome do apaziguamento do grupo. Estranhamente o 

estrangeiro vive dentro de nós: ele é a face escondida da nossa identidade, o 

abismo que naufraga a nossa morada, no momento em que entendimento e 

afinidade se fundam. Para reconhecê-lo dentro de nós mesmos, nós somos 

poupados de detestá-lo pelo que é. Um sintoma que precisamente torna o 

“nós” um problema. O estrangeiro toma posse quando a consciência da 

minha diferença surge, e ele desaparece quando todos nós tomamos 

conhecimento de nós mesmos como estrangeiros, rebeldes diante de vínculos 

e da comunidade. 

 

Julia Kristeva, Strangers to Ourselves, 1991:1  
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