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RESUMO 
 
LIMA FILHO, Roberto Cordoville Efrem de. Veja e a criminalização da política: mídia e 
direito entre a ideologia do consenso e o estranhamento do mundo, 2009. 222 f. Dissertação 
(Mestrado em Direito) - Programa de Pós-graduação em Direito, Centro de Ciências Jurídicas 
/ Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 
 
O que leva um ministro do Supremo Tribunal Federal a ser aclamado como um herói pela 
revista semanal de maior circulação do país? O presente trabalho intenta responder esta e 
outras perguntas a ela irmanadas e que dizem respeito à construção histórica de uma 
cumplicidade estrutural material e simbólica entre os meios de comunicação de massa e o 
Poder Judiciário, ou, em outros termos, entre o campo midiático e o campo jurídico. Em sua 
primeira parte, composta por três capítulos e intitulada “Ideologia do Consenso”, investiga-se 
a existência de uma homologia entre os campos em questão. São traçadas então as posições de 
seus/suas agentes, as correlações de força internas e externas, assim como os seus 
mecanismos de legitimação, de dominação e suas hegemonias homólogas. Na segunda parte, 
intitulada “Estranhamento do Mundo”, arquiteta-se o encadeamento entre a midiatização da 
corrupção e a do STF. Perquire-se a presença da corrupção nos meios de comunicação, em 
afinidade ao aparecimento do crime nos folhetins e ao processo de massificação da sociedade. 
Infere-se dos meandros entre a mídia e o crime, a constituição de um movimento simbólico 
que desloca a política daquilo convencionalmente delineado como campo político para o 
crime e a corrupção. A criminalização da política faz-se na deslegitimação da política e na 
imbricada legitimação das tomadas de decisão midiáticas e jurídicas, neutralizadas, 
engendrando um estranhamento dos sujeitos à política e, conseqüentemente, ao mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras – chave: Veja, crime, ideologia, estranhamento. 
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ABSTRACT 
 

LIMA FILHO, Roberto Cordoville Efrem de. Veja and the politics criminalization: media and 
law between the ideology of consensus and the estrangement of the world, 2009. 222 p. 
Masters dissertation (Masters of Law) - Programa de Pós-graduação em Direito, Centro de 
Ciências Jurídicas / Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, 
Recife. 
 
What it takes a minister of the Supreme Federal Court to be acclaimed as a hero for the 
weekly magazine with the highest circulation in the country? This text intends to answer this 
and other similar questions related to the historical construction of a material and symbolic 
structural complicity between the jornalistic field and the legal field. In its first part, 
composed by three chapters and intitled “ideology of consensus”, there is an investigation 
about the existence of an analogy between those fields. The agent’s positions, the internal and 
external correlations of force, its mechanisms of legitimation, domination and its homologous 
hegemonies are studied. In the second part, intitled “estrangement of the world”, it architects 
the link among media, corruption and STF. The presence of the corruption in medias and the 
process of massification of the society are investigated. The text studies the relation between 
media and crime, the constitution of a symbolic movement that dislocates the politics to crime 
and corruption.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Veja, crime, ideology, alienation. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em 11 de setembro de 1968, a Editora Abril lançava a primeira edição de Veja. Na 

“Carta do Editor” daquela revista, Victor Civita contundentemente afirmava: “VEJA quer ser 

a grande revista semanal de informação de todos os brasileiros” (VEJA, 1968). Com seus 

quase um milhão de assinantes e cerca de duzentos mil compradores(as) em bancas e 

supermercados, com uma circulação equivalente ao dobro da soma da de todas as outras 

revistas semanais de informação, Veja conquistou o posto almejado. Tornou-se pressuposta e 

conseguintemente a revista a entrar em minha casa todos os domingos, desde a minha 

infância, e a provocar - quando de meu ingresso no movimento estudantil e no campo das 

esquerdas - duelos ideológicos semanais entre mim e meu pai. Isso até 10 de junho do ano de 

2008, quando finalmente meu pai cancelou a assinatura da revista. Este texto, portanto, 

constitui-se além de um trabalho acadêmico, o resultado de uma experiência pessoal 

historicamente adquirida, a da necessidade simbólica de me posicionar diante de um membro 

das classes dominantes que adentrava em meu cotidiano. A matéria de capa daquela primeira 

edição de Veja pautava “O Grande Duelo do Mundo Comunista”. Seu título: “Rebelião na 

Galáxia Vermelha: a todo custo, a Rússia pretende ser ainda e sempre, o sol” (Idem). Em 

resumo, Veja se propunha a analisar a conjuntura política em que se encontravam os países do 

bloco soviético. 

Marx partia da idéia de que o mundo somente poderia ser transformado pela 
violência. Escrevia em 1848: "Os comunistas declaram que os fins somente poderão 
ser atingidos pela subversão violenta de toda a ordem social preexistente". Contudo, 
Marx imaginava que o capitalismo criaria um mundo de pouquíssimos ricos e de 
uma multidão infinita de pobres. Assim, a maioria seria proletária, e a revolução, 
proletária e democrática. A previsão não se confirmou: o proletariado hoje deseja 
integrar-se numa classe média cada vez mais numerosa (VEJA, 1968). 
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O campo científico é o lugar específico da luta pelo monopólio da autoridade 

científica (BOURDIEU, 1994, p. 122). Nele há relações de força, lutas, estratégias, interesses 

e lucros em que se apóia o “universo ‘puro’ da mais ‘pura’ ciência” (Idem). A autoridade 

científica constitui a competência enquanto capacidade de fala e ação legítimas, ou seja, “de 

maneira autorizada e com autoridade” (Idem), que é outorgada socialmente a um determinado 

agente do campo. As determinações científicas são indistinguíveis das determinações do 

espaço social (Idem, p. 124), umas atravessam as outras como forma de mediação dialética. 

É o campo científico, enquanto lugar de luta política pela dominação científica, que 
designa a cada pesquisador, em função da posição que ele ocupa, seus problemas, 
indissociavelmente políticos e científicos, e seus métodos, estratégias científicas 
que, pelo fato de se definirem expressa ou objetivamente pela referência ao sistema 
de posições políticas e científicas constitutivas do campo científico, são ao mesmo 
tempo estratégias políticas (BOURDIEU, 1994, p. 126). 

  

Os sujeitos dominantes no campo científico são aqueles capazes da imposição de 

uma definição de ciência “segundo a qual a realização mais perfeita consiste em ter, ser e 

fazer aquilo que eles têm, são e fazem” (Idem, p. 128). A conquista da dominância num certo 

campo demanda o desenvolvimento de estratégias simbólicas suficientemente hábeis para 

imposição de uma verdade parcial de um grupo como “a” verdade das relações objetivas entre 

todos os grupos (Idem, 2003, p. 22). As estruturas de um campo, todavia, intermedeiam as 

estruturas mais gerais do espaço social. Por um movimento de homologia, os sujeitos 

ocupantes de posições de dominância na sociedade dispõem-se mais ou menos 

inconscientemente a referendar os processos de dominação específicos dos campos. Não é por 

outro motivo que o marxismo, por exemplo, localize-se na periferia do campo científico. 

Desde que Marx se tornou démodé no discurso público - vinculado a fatos históricos como a 

queda do Muro de Berlim e através inclusive das contribuições das ciências sociais - o campo 

científico refere-se a marxistas como ultrapassados(as) e ideólogos(as), incapazes de uma 

análise “racional” e não-reducionista da realidade. No campo científico propriamente jurídico, 
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a seu tempo, em que a despeito de algumas poucas iniciativas críticas, o marxismo nunca teve 

o espaço outrora conquistado entre sociólogos(as), qualquer citação a Marx parece lembrar 

regimes despóticos em que as “liberdades” não são respeitadas. Sujeitos marxistas, portanto, 

tendem a ocupar posições subordinadas no campo científico e ainda mais naquilo que se 

chama de ciência do direito.  

O presente trabalho funda-se no materialismo histórico dialético. Ocupa, assim 

sendo, posição desprivilegiada nas lutas simbólicas pelo monopólio da autoridade científica. 

Muito embora as condições do campo científico e do campo jurídico no espaço social digam a 

priori de um lócus de dominância e as lutas travadas em ambos os campos sirvam 

estruturalmente à composição da hegemonia, os interesses sociais subalternos mediados por 

um sujeito marxista nesses campos remetem-no comumente às periferias simbólicas da 

ciência e do direito. Um processo como esse somente se torna compreensível conforme o 

marxismo - e as lutas simbólicas travadas também nesse campo - se for visto como totalidade, 

isto é, inserido na “percepção da realidade social como um todo orgânico, estruturado, no qual 

não se pode entender um elemento, um aspecto, uma dimensão, sem perder a sua relação com 

o conjunto” (LÖWY, 2006, p. 16). Essa totalidade exige uma análise sociológica das 

confrontações políticas constituintes dos campos, mas igualmente demanda que essa 

sociologia se aplique também ao sujeito que a desenvolve (BOURDIEU, 2003, p. 4), na 

realização crítica da crítica. O sujeito marxista membro do campo jurídico e do campo 

científico não está livre das marcas desses campos. A sua prática contra-hegemônica, 

portanto, conduz inexoravelmente a lutas subjetivas, e mesmo objetivas, contra as estruturas 

que o formam. É bem por isso que apesar da inexistência de qualquer intenção minha em 

reproduzir o “estilo coimbrão dos juristas” (OLIVEIRA, 2204, p. 123) contra o qual me 

coloco, eu não esteja imune - adianto - a sua determinações. Em conflito com elas encontra-se 
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a luta histórica de sujeitos sociais pertencentes ao campo das esquerdas com os quais 

ideologicamente me comprometo, opondo-me de antemão a quaisquer concepções “não-

ideológicas” de ciência ou de direito, cuja intenção em encarnar o “neutro”, o “racional” ou o 

“técnico”, afasta de si o caráter inexoravelmente ideológico de todo conhecimento científico.  

Esse é, então, o desempenho real dessa ciência social não-ideológica, objetiva, 
factual e rigorosamente acadêmica. E como essa “ciência” consegue esconjurar seu 
adversário ideológico da forma que lhe aprouver, consegue também descartar 
problemas de extrema complexidade com a maior facilidade. Ideologia? Esse é o 
outro lado. E mesmo do outro lado, ela representa apenas o passado, uma vez que 
agora todos nós vivemos numa adorável sociedade “pós-capitalista” e genuinamente 
“industrial”. Portanto, os problemas ideológicos simplesmente não existem mais. O 
conflito e a complexidade são prontamente substituídos pela simples e profunda 
“engenharia social” e agora podemos todos viver felizes para sempre (MÉSZÁROS, 
2008, p. 18). 

 

No espaço social, o complexo ideológico aqui empregado situa-se em posição oposta 

não apenas às hegemonias pretensamente não-ideológicas da ciência e do direito, mas também 

àquelas do campo midiático, no qual Veja ocupa lugar de dominância. A divergência 

ideológica em questão compõe todo o presente trabalho a começar pelo posicionamento da 

revista acerca do marxismo.  Afinal, de que “violência” Veja fala - e acima de tudo, que 

violência as classes medianas leitoras de Veja enxergam - quando da afirmação pela revista de 

que Marx partia da idéia de que o mundo somente poderia ser transformado pela “violência”? 

Em que Marx teria se equivocado em suas conclusões de que “o capitalismo criaria um 

mundo de pouquíssimos ricos e de uma multidão infinita de pobres”? O socialista Jean Salem, 

no seu “Lênin e a Revolução”, reafirma a necessidade da violência para a transformação das 

relações sociais de produção. Porém, a violência de que Salem trata não é uma mera opção de 

sujeitos de “racionalidade duvidosa” ou sanguinários, senão uma inexorabilidade histórica, 

visto que as classes dominantes não permitirão a perda de seu poderio sem recorrer às armas 

(SALEM, 2008, p. 74). Por outro lado, a violência alegada por Veja cumpre a função histórica 

de criação de um inimigo social a qual mídia, direito e ciência ligam-se estruturalmente: 
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“longe de se limitar a definir o inimigo e a combatê-lo, o constituem; e o inimigo assim criado 

não aparece como é na realidade mas sim como deveria ser para poder preencher a função que 

lhe é atribuída pela ordem estabelecida” (Idem, p. 30).  

Em suma, este trabalho desenvolve-se basicamente sobre os movimentos materiais e 

simbólicos entre os campos midiático e jurídico para a composição dos mecanismos de 

controle social resultantes da criação de bodes expiatórios, como os/as “violentos(as) 

comunistas”, a “bandidagem”, ou “os corruptos”, certamente guardadas suas especificidades.  

Em sua primeira parte, composta por três capítulos e intitulada “Ideologia do Consenso”, 

investiga-se a existência de uma homologia - uma analogia estrutural - entre os campos em 

questão. São traçadas então as posições de seus/suas agentes, as correlações de força internas 

e externas, assim como os seus mecanismos de legitimação, de dominação e suas hegemonias 

homólogas. Para o cumprimento dessa tarefa teórica, busca-se respaldo notadamente em 

sujeitos do campo marxista, como Antônio Gramsci e István Mészáros, e no sociólogo Pierre 

Bourdieu. Deles, toma-se emprestado o arcabouço conceitual fundante ao trabalho, as noções 

de ideologia, bloco histórico, estrutura, superestrutura, determinação recíproca, campo, 

habitus, violência simbólica etc.  

Na segunda parte, formada pelos dois últimos capítulos e intitulada “Estranhamento 

do Mundo”, arquiteta-se o encadeamento entre a midiatização do crime e a da corrupção. São 

discutidos os porquês históricos da presença da corrupção e do crime nos meios de 

comunicação, em afinidade à funcionalização de um espetáculo disciplinar. Desenha-se, com 

isso, a ideologia do combate à corrupção e seus entrelaçamentos com a ideologia da defesa 

social ou da punição ao crime. Infere-se dos meandros entre a mídia e o crime, a constituição 

de um movimento simbólico que desloca a política daquilo convencionalmente delineado 

como campo político para o crime e a corrupção. A criminalização da política faz-se na 
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deslegitimação da política - da qual toma parte o próprio campo político e sua lógica interna - 

e na imbricada legitimação das tomadas de decisão midiáticas e jurídicas, neutralizadas. A 

criminalização da política, portanto, reforça em certas circunstâncias históricas o 

estranhamento dos sujeitos à política, próprio ao modo de produção capitalista. Os 

referenciais teóricos desta segunda parte são, além daqueles empregados na primeira, Jesús 

Martin-Barbero, Theodor Adorno, Max Horkheimer e Walter Benjamin - no que tange às 

discussões sobre a relação entre os meios de comunicação, as mediações sociais e o crime - e 

alguns membros do campo da criminologia marxista, como Alessandro Baratta e Alessandro 

De Giorgi. Busca-se auxílio também em Michel Foucault, dadas as suas contribuições teóricas 

fundamentais à sociologia da punição.  

Todo o presente trabalho se desenvolve a partir da criação de um instrumento interno 

de pesquisa, assentado em quatro categorias analíticas, quais sejam, ideologia, campo 

midiático, campo jurídico e crime. Estas categorias correspondem reciprocamente às 

temáticas dos quatro primeiros capítulos do texto e foram utilizadas nas leituras das edições 

de Veja de agosto de 2007 a agosto de 2008, período entre a escolha do tema e o início efetivo 

do trabalho. Com elas, retirou-se cinqüenta blocos de citações da análise das seções Carta ao 

Leitor, Páginas Amarelas, Brasil e Matéria de Capa. A escolha dessas seções se deve seja ao 

seu caráter editorial, seja a sua centralidade na revista. As citações tornaram-se a matéria-

prima através da qual os conceitos são apresentados e discutidos durante todo o texto. Além 

dessas citações, recorre-se, num momento ou outro, a dados avulsos colhidos no arquivo 

digital do sítio eletrônico de Veja, em que constam todas as edições da revista desde junho de 

1997. 
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A IDEOLOGIA DO CONSENSO  
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CAPÍTULO I 

MÍDIA E DIREITO NA IDEOLOGIA DO CONSENSO 

 

Do dia 4 de junho do ano de 1997 ao dia 27 de agosto do ano de 2008, Veja publicou 

quinhentas e setenta e oito edições. Em quase todas elas, em quinhentas e sessenta e nove, há 

uma pessoa entrevistada escolhida de acordo com critérios estabelecidos pela revista. Neste 

período, quatro ministros e uma ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) concederam 

entrevistas às páginas amarelas de Veja. De quinhentas e sessenta e nove pessoas, nesses mais 

de dez anos, cinco eram membros do STF. Muito poderia ser dito sobre uma possível 

sub/sobre-representação do Tribunal no meio de comunicação semanal impresso mais lido do 

país. Cinco seria pouco? Cinco seria muito? Interessaria a Veja o acesso de seu público às 

opiniões de juristas? Interessaria a membros da corte a aparição midiática?  

De antemão, eu não seria capaz de responder a essas perguntas. A avaliação do que é 

“pouco”, do que é “muito”, assim como do que é “interesse”, é um bem simbólico sob 

conflito.  Isso porque ainda que eu dispusesse de meios para perguntar a cada ministro(a) do 

STF e ao corpo editorial de Veja – quiçá a cada um(a) de seus quase um milhão de assinantes 

e duzentos mil compradores(as) em bancas e supermercados (VEJA, 2007a, p. 7) – quais são 

os seus interesses, quaisquer dados que daí eu colhesse possuiriam uma história 

(BOURDIEU, 2007b, p. 17) vinculada, por exemplo, aos meus próprios interesses como 

pesquisador, que fariam desses dados algo nada dado. “O dado é sempre construído” 

(BOURDIEU, 2007a, p. 25). Mesmo a minha singela contagem a respeito da quantidade de 

ministros(as) nas páginas amarelas da revista, não se aproxima do “evidente”, constatação 

esta que vai bastante além dos milhares de cliques efetuados no arquivo virtual de Veja 

disponibilizado em seu sítio eletrônico. 
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Coisa que julgo sobremaneira interessante nesses dados é o fato – outro bem 

simbólico sob conflito – de que das cinco entrevistas existentes em mais de uma década, três 

delas se deram num lapso de menos de quatro meses, mais precisamente de março de 2008 a 

julho do mesmo ano. Posso dizer, apesar de (a priori) não me sentir capaz de dar respostas às 

perguntas feitas no primeiro parágrafo deste capítulo, que sendo “pouco”, ou sendo “muito”, 

consistindo parte do interesse dito, ou não, algo acontece responsável por fazer com que a 

revista Veja aumente nos últimos meses o espaço entre suas páginas dedicado às vozes do 

Tribunal. Sim, há sempre a hipótese do acidente. “Acidentalmente”, três das cinco entrevistas 

em mais de dez anos, concentraram-se num único ano, nos quatro últimos meses de seu 

primeiro semestre. Outra hipótese levantada poderia ser aquela de que Veja só cumpre sua 

função como veículo de comunicação social e retrata os acontecimentos. Ora, se o Supremo 

Tribunal Federal tem conquistado relevância no cenário nacional – argumento constante entre 

os membros do campo jurídico do qual sou partícipe –, natural é a revista mostrar isso em 

suas páginas.  

Pois bem, o papel deste capítulo é o de desconstruir ambas as hipóteses acima e de 

construir uma terceira, a ser trabalhada inclusive nos capítulos seguintes, qual seja, a de que a 

representação do STF em Veja diz da presença de uma homologia (analogia estrutural) entre o 

campo jurídico e o campo midiático e de uma correspondência histórica e dialética desses 

campos com as estruturas materiais e simbólicas da sociedade de classes do modo de 

produção de capitalista1. Para tanto, alguns referenciais teóricos serão utilizados. Dentre eles 

estão notadamente Pierre Bourdieu, Antônio Gramsci, István Mészáros e Mauro Iasi, além, 

por certo, de Karl Marx que, lido exaustivamente por eles, começa a ser também estudado por 

mim.  

                                                           
1 A compreensão dessa terceira hipótese não se encontra circunscrita ao presente capítulo.  



22 

 

 

Afirmo, entretanto, ser a utilização desses referenciais na discussão dessa temática, 

da mesma forma que o “muito”, o “pouco”, o “interesse” e o “fato” supracitados, um bem 

simbólico sob conflito. A forma como conduzirei o debate entre esses sujeitos pode ser da 

concordância ou da discordância daqueles(as) que, como eu, compõem o campo marxista. 

Pode ainda ser da concordância ou da discordância – embora eu sinceramente espere (e 

queira) que a discordância seja aqui bem maior, dada a conjuntura histórica – daqueles(as) 

que, como eu, compõem o campo jurídico. Creio ser relevante essa afirmação porque tanto o 

direito como o marxismo são campos formados por relações de forças e, portanto, pela luta 

simbólica pelo direito de dizer seja o que diz o direito, seja o que dizia Marx e diz o 

marxismo, argumento este a ser mais bem discutido ao longo do texto.  

 

1.1 Estrutura, superestrutura e hegemonia 

Antes de partir para a apreciação das hipóteses anteriormente pautadas, introduzirei 

no texto alguns conceitos necessários para o amadurecimento da discussão. Para tanto, valer-

me-ei de matérias publicadas por Veja, com o intuito de, ao tempo em que apresento 

conceitos e referenciais teóricos, promover uma gradual inserção nos caminhos de produção 

simbólica percorridos pela revista.  

No dia 3 de outubro do ano de 2007, a revista Veja trouxe Che Guevara em sua 

matéria de capa. A atenção a Che deu-se em menção ao aniversário de quarenta anos de sua 

morte. Nesta edição, na “Carta ao Leitor”, cujo título era “O Che por detrás do mito” (2007f, 

p. 7), Veja descrevia Guevara da seguinte maneira: “Che era um visionário, decerto. Mas foi, 

sobretudo, um homem feroz, que enxergava na violência um fim em si, e não apenas um meio 

para atingir seus objetivos”. No corpo da matéria de capa intitulada “Che: há quarenta anos 

morria o homem e nascia a farsa” (Idem, p. 82), Veja continuava com a descrição: “Como 
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homem de carne e osso, com suas fraquezas, sua maníaca necessidade de matar pessoas, sua 

crença inabalável na violência política e a busca incessante da morte gloriosa, foi um ser 

desprezível” (Idem, p. 84).  

As reações a essa edição de Veja foram imediatas por parte das esquerdas2. Eu 

mesmo, ao dar de olhos com a capa da revista na mesa da sala, defronte ao meu pai, àquela 

época seu assinante, assustei-me. Os comentários indignados contrários à matéria rondavam 

geralmente sob o argumento de que Veja mostrava nesse momento, claramente, ser um 

instrumento das elites conservadoras. Sendo Che um dos mais fortes representantes 

simbólicos das concepções de mundo das esquerdas, uma matéria em direta ofensiva a 

Guevara dizia de uma demarcação de fronteiras em que Veja se punha à direita, como 

opositora radical das esquerdas e de seus interesses.  

De fato, não disponho de artifícios capazes de averiguar se Che vivenciava ou não 

uma “maníaca necessidade de matar pessoas”. Há sérios trabalhos biográficos (diferentes do 

conduzido por Veja, a meu ver, deturpador) a respeito do socialista argentino que melhor 

dariam conta desse problema. Importa a este texto, entretanto, deter-se na reação citada de 

meus companheiros e de minhas companheiras da(s) esquerda(s), qual seja, a de imputar a 

Veja o título de “instrumento das elites conservadoras”. Esta reação se encontra 

umbilicalmente vinculada a um setor da tradição teórica marxista cuja compreensão das 

relações entre estrutura e superestrutura termina por reduzir o papel histórico das 

superestruturas à coisa instrumentalizada.  

De acordo com essa compreensão, se Veja insulta Che, Veja serve às elites.  Esse tipo 

de silogismo engendra um determinismo mecanicista (GRAMSCI, 1966, p. 23) que 

                                                           
2 Utilizar-me-ei, durante o texto, da expressão “as esquerdas” em razão da diversidade de sujeitos que se 
identificam pertencentes ao campo simbólico da esquerda. No caso sob discussão, o sentimento de pertença ao 
campo vincula-se ao respeito a Che Guevara. Indubitavelmente, esse vínculo é uma escolha determinada pelos 
princípios de visão e divisão de mundo originados no habitus correspondente à posição que ocupo no campo da 
esquerda (BOURDIEU, 2007b, p. 22).  
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desemboca inevitavelmente no positivismo (GRUPPI, 1978, p. 28), como se fosse possível 

tratar de Veja e de Che Guevara numa relação de causa e conseqüência.  

Antônio Gramsci desvela uma crítica ao determinismo mecanicista relacionada-a 

com sua defesa da reciprocidade entre estrutura e superestrutura (GRAMSCI, 1966, p. 53). 

Segundo Gramsci, estrutura e superestrutura formam um bloco histórico nessa reciprocidade. 

Esse bloco – que é inclusive como deve ser concebido o ser humano (Idem, p. 47) – põe no 

cerne das determinações sociais a dialética, ou seja, o fato de as estruturas historicamente 

determinantes serem historicamente determinadas (GRUPPI, 1978, p. 27). A idéia do bloco 

como um “nexo vital” (GRAMSCI, 1966, p. 271) afasta a compreensão dicotômico-estanque 

da separação entre estrutura e superestrutura. Com ela, essa separação torna-se didática, assim 

como as separações entre forma e conteúdo, entre ideologias e forças materiais (Idem, p. 62). 

A desconstrução do determinismo mecanicista levada a cabo por Gramsci está na 

discordância às afirmações de que as superestruturas seriam mero instrumento das estruturas, 

ou de que, em outras palavras, Veja seja um “instrumento das elites”.  

O complexo argumentativo gramsciano trunca o determinismo mecanicista (por 

vezes chamado de “marxismo vulgar”) porque o comunista italiano enfrenta as 

superestruturas como realidades (Idem, p. 270), inclui no real a representação do real, a luta 

das representações (BOURDIEU, 2007a, p. 113), reconhecendo sua autonomia relativa e 

levando às últimas conseqüências a afirmação marxiana segundo a qual “as circunstâncias 

fazem os homens tanto quanto os homens fazem as circunstâncias” (MARX & ENGELS, 

2007, p. 36). Daí a estrutura ser concebida em Gramsci como um processo histórico 

(GRUPPI, 1978, p. 109) e não como um deus oculto (GRAMSCI, 1966, p. 221): o homem e a 

mulher não seriam “marionetes movidas com fios por esse deus oculto, por essa base 
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econômica que explicaria magicamente todas as coisas e continuaria a ser uma entidade 

metafísica, teológica, um outro deus” (GRUPPI, 1978, p. 31).  

Caso admitamos ser Veja um instrumento de quem quer que seja, atribuiremos a 

“quem quer que seja” e não a Veja o comprometimento com o conteúdo presente na matéria 

sobre Che. Arrogar às “elites conservadoras” a responsabilização pelo publicado numa revista 

é subestimar a posição dessa revista no espaço social e, sobremaneira, seu caráter constitutivo 

dessas elites.  

Dedicarei um maior espaço à caracterização de Veja como partícipe das elites 

quando dos debates, no próximo capítulo, sobre o campo midiático. Por ora, basta dizer que, 

parte do mundo sensível, como superestrutura, Veja sofre determinações, mas por ser 

partícipe de um bloco histórico, determina reciprocamente essa estrutura. Nas relações com a 

estrutura, Veja detém uma “autonomia relativa” suficientemente hábil para sustentar 

agressões como aquelas feitas a Che Guevara. Outras revistas semanais nacionais, mantidas 

por uma lógica estrutural parecida com a de Veja – todas elas produtos de grandes 

conglomerados empresariais capitalistas – não alcançaram tão agudo nível de ofensas, 

embora, definitivamente, não tenham tratado Che Guevara do modo como eu o trataria. Por 

razões que trabalharei posteriormente, Veja diferencia-se em suas tomadas de posição da larga 

maioria dos meios de comunicação e da indústria cultural3.  

Nessa mesma matéria de outubro, Veja dizia procurar entender como “o rosto de um 

apologista da violência, voluntarioso e autoritário foi parar no biquíni de Gisele Bündchen, no 

braço de Maradonna, na barriga de Mike Tyson, em pôsteres e camisetas” (VEJA, 2007f, p. 

84). A postura da revista é a de questionar a legitimidade do fenômeno simbólico que é 

Guevara. Mas penso ser interessante perquirir realmente o(s) porquê(s), por exemplo, da 
                                                           
3 O conceito de “indústria cultural” será mais bem debatido no quarto capítulo deste texto. Adianto, no entanto, 
ser ele aqui recebido através das contribuições teóricas de Theodor Adorno e Martin-Barbero em seus diálogos 
com Walter Benjamin.  
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imagem de Che ser amplamente reproduzida pela indústria da moda, ramo da indústria 

cultural, a ponto de chegar ao biquíni de Gisele nas passarelas do evento “São Paulo Fashion 

Week”.  

Certamente a indústria da moda ocupa posições relativamente próximas no espaço 

social à posição ocupada por Veja. Digo “relativamente” porque, como diria Bourdieu, 

posições são “distintas e coexistentes, exteriores umas às outras, definidas umas em relação às 

outras por sua exterioridade mútua e por relações de proximidade, de vizinhança, ou de 

distanciamento” (2007b, p. 18). As indústrias da moda estão mais próximas de Veja no 

espaço social do que do Movimento dos(as) Trabalhadores(as) Rurais Sem Terra – cultivador 

da memória de Che em suas místicas – por exemplo4. Apesar dessa proximidade, de costume 

predisposta à aproximação (Idem, 2007b, p. 25), enquanto Veja garante que Che é um ser 

desprezível, Gisele Bündchen utiliza a imagem do revolucionário em uma peça da coleção de 

verão. Aqui, mais uma vez, arquiteto o bloco histórico como possibilidade explicativa. O 

determinado é também determinante e o determinante, por sua vez, é determinado. No 

entanto, para enriquecer minhas opções argumentativas, somo ao conceito gramsciano de 

bloco histórico, outro conceito gramsciano capaz de captar a “complexidade dos planos 

superestruturais” (GRUPPI, 1978, p. 90), o conceito de hegemonia.  

A hegemonia diz de uma competência de direção social5 exercida por determinado 

sujeito histórico. “Determinado” tanto porque é um “certo” sujeito histórico, quanto porque é 

um sujeito condicionado (não obstante, condicionante). Conforme Gruppi, hegemonia é “a 

capacidade de unificar através da ideologia e de conservar unido um bloco social que não é 

                                                           
4 Os porquês de uma maior ou menor proximidade de posições no espaço social entre sujeitos serão discutidos 
no terceiro tópico deste capítulo. 
5 Adoto os conceitos de “direção” e “dominação” guardando suas especificidades, mas respeitando sua relação 
de reciprocidade. “Um grupo social é dominante dos grupos adversários, que tende a liquidar ou a submeter 
inclusive com a força armada, e é dirigente dos grupos afins e aliados. Um grupo social pode, e mesmo deve, ser 
dirigente já antes de conquistar o poder governamental. É essa uma das condições principais para a própria 
conquista do poder” (GRUPPI, 1978, p. 78). 
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homogêneo, mas sim marcado por profundas contradições de classe” (Idem, p. 70). Unificar 

essas contradições significa pacificar no plano superestrutural os conflitos que possivelmente 

adviriam delas. Para isso, uma força histórica hegemônica “descobre mediações, ligações com 

outras forças sociais, enquanto encontra vínculos também culturais e faz valer no campo 

cultural as próprias posições” (Idem, p. 63). Este processo nada mais é do que a fabricação de 

consensos fundamental à eliminação superestrutural dos conflitos. Unificado pela hegemonia, 

coeso, um bloco social estruturalmente contraditório não cria problemas internos suficientes 

para provocar uma crise na ideologia dominante e, reciprocamente, uma crise nas estruturas 

mantenedoras do próprio bloco social.  

O biquíni de Gisele Bündchen opera essa fabricação de consensos através da 

cooptação simbólica (irremediavelmente material) da imagem de Che. Na indústria cultural, 

Che deixa de ser o socialista contrário ao modo de produção capitalista e passa a ser revestido 

com o formato de mercadoria. No início deste capítulo trabalhei ainda que superficialmente 

com a idéia bourdieusiana de “bem simbólico sob conflito”. Posso dizer, sem medo, que Che 

Guevara é disputado numa luta simbólica tanto pelo biquíni de Gisele como pelo Movimento 

dos(as) Trabalhadores(as) Rurais Sem-Terra.  O sujeito vencedor dessa disputa é aquele capaz 

de conquistar a hegemonia no espaço social e de dizer qual Che merece ser conhecido pelo 

público consumidor do bem simbólico, público este composto por pessoas em situação de 

contradição estrutural. Esse sujeito vencedor muito provavelmente será o biquíni de Gisele. 

Isso porque no espaço social, em que o espaço de posições se retraduz num espaço de 

tomadas de posição (BOURDIEU, 2007b, p. 21), as relações de força objetivas tendem a se 

reproduzir nas relações de força simbólicas (Idem, 2007a, p. 145). Por certo, o mais provável 

não é o inevitável, mas permanece sendo o mais provável, daí a determinação. 
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É de se ter em mente, todavia, que a imagem de Che não é um mero sujeito passivo 

dessa cooptação. O Che de Gisele é um artifício de unificação do capital simbólico acumulado 

em Guevara com o capital simbólico detido por Gisele. “O capital simbólico é um capital com 

base cognitiva, apoiado sobre o conhecimento e o reconhecimento” (BOURDIEU, 2007b, p. 

150). A relação entre Gisele e Che é necessariamente dialética, implica-se numa unidade de 

contrários. O Che de Gisele é o Che que se desfaz e refaz em Gisele. Gisele, por sua vez, 

revigora seu capital simbólico ao estampar num biquíni a imagem do revolucionário 

esvaziada do sentido histórico revolucionário. Ora, Se Che parece ser “legal” e Gisele também 

parece ser “legal”, Che em Gisele é algo de “muito legal”. Efetuada eficazmente está, dessa 

forma, a articulação consensual operada pela hegemonia. 

O Che do biquíni, ao formar a unificação consensual fundante da hegemonia, nega a 

face discordante, no caso em tela, o Che do MST, no fundo, o mesmo Che que Veja, com sua 

tática de deslegitimação almeja negar.  Quero dizer com isso que a cooptação simbólica que 

grava Che num biquíni se remete a interesses que também estão em jogo quando da 

abordagem de Che levada a cabo por Veja. Seria um equívoco acreditar que Veja não se 

interessa pelo Che como bem simbólico sob conflito simplesmente porque ela o deprecia 

diretamente. O Che de Veja é o Che assassino e é assim que a revista pretende vendê-lo. Che 

é um bem simbólico de tamanha importância que cabe como um monstro na capa de uma 

revista, como propaganda numa peça de roupa e como exemplo pedagógico na militância do 

MST.  O peso simbólico de Che é relevante e todos esses sujeitos com ele se comprometem: 

cada qual em sua estratégia de lutas materiais e simbólicas. Essas estratégias – insisto – 

correlacionam-se com as posições ocupadas por esses sujeitos no espaço social.  

Veja não foge à tentativa de produção da hegemonia, mas diferentemente do biquíni 

de Gisele, Veja não procede a uma cooptação simbólica, à revista não interessa vender a 
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imagem do Che que seria comprada pelos(as) consumidores(as) da indústria cultural 

hegemônica que, bem ou mal, segundo as concepções de mundo dessa indústria, remete Che a 

algo positivo, minimamente consumível. Veja tenta denunciar um “Che farsa” e, com isso, 

auferir seus lucros materiais e simbólicos atacando como horizonte não apenas o Che de 

Gisele, cujo verão já passou, mas o Che que tem resistido a quaisquer estações, justamente o 

Che do MST.   

As causas permissivas dessa postura de Veja também serão discutidas no próximo 

capítulo. Contudo, é de se notar que mesmo na deflagração de uma guerra contra Che (o do 

MST), Veja recorre à fabricação de consensos. Ao revelar a farsa que seria Guevara, Veja 

também nega o discordante ensejador de conflitos. Afinal, quem deve respeitar qualquer 

sujeito histórico enaltecido pela imagem de alguém que, por suas convicções ideológicas, 

“tem seu lugar assegurado na mesma lata de lixo onde a história já arremessou há tempos 

outros teóricos e práticos do comunismo, como Lenin, Stalin, Trotsky, Mao e Fidel Castro”? 

(VEJA, 2007f, p. 84). Veja, ao se dedicar a negar o Che do MST, empenha-se em negar, 

destarte, o próprio MST6. 

Não é à toa que, na mesma edição em que traz Che na capa, Veja publica na seção 

“Brasil” uma matéria de título “Invasão na universidade. A última do MST: cursos exclusivos 

em faculdades públicas – com o patrocínio do governo” (Idem, p. 72). Refere-se Veja ao 

PRONERA – Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – que possui dentre outras 

metas a de inserir camponeses(as) no Ensino Superior através de uma política que 

juridicamente poderia ser classificada como afirmativa7, por meio de convênios com algumas 

                                                           
6 Além do MST, Veja atinge, por certo, com essa negação, toda uma tradição teórica e política constituinte das 
esquerdas. 
7 A classificação do PRONERA não foge à lógica do conflito. Creio na possibilidade de justificação do 
Programa como política afirmativa, na medida em que, a partir do reconhecimento de certas diferenças (a 
condição de habitante do campo, assentado(a) da reforma agrária) cria-se uma política capaz de garantir o acesso 
à educação superior. De todo modo, essa é apenas a minha tática argumentativa na disputa de posições no campo 
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universidades federais. Depois de condenar a “adoração”, dentro e fora da sala de aula, de 

Che Guevara e Karl Marx, Veja conclui:  

é sempre bom saber que mais gente chega à universidade no Brasil. O problema, 
neste caso, é que ela está servindo a uma causa anacrônica – e não se presta ao papel 
fundamental de preparar jovens para atuar numa sociedade moderna (VEJA, 2007f, 
p. 73).  

 

Classificar como “anacrônica” a causa do MST não está longe da estratégia 

discursiva de negar o Che do MST ou de afirmar que Che será jogado na lata de lixo da 

história. Por uma ou outra tática, Veja se mostra coerente com sua estratégia reciprocamente 

determinada por suas posições ocupadas no campo midiático e no espaço social como um 

todo, posições essas engendradoras de uma autonomia relativa suficiente para discordar 

inclusive de amplos setores da hegemonia (como a indústria cultural cooptadora da imagem 

de Che). Mas este, novamente, é assunto para o próximo capítulo porque, como dito 

anteriormente, apenas quando da construção da análise do campo midiático, disporei do 

arsenal teórico necessário para justificar a prática da revista semanal brasileira de “mais de 

um milhão de assinantes e duzentos mil compradores(as) em bancas e supermercados”.  

 

1.2 Ideologia e consenso na ideologia do consenso  

Durante o tópico anterior deste capítulo tratei de conceitos que julgo imprescindíveis 

à compreensão fundada no materialismo histórico-dialético. No presente tópico, pretendo 

aprofundar alguns conceitos já discutidos, costurando-os a outros elementos teóricos 

relevantes ao marxismo, dentre eles, a ideologia. Com esse fim, valer-me-ei principalmente 

do diálogo entre Antônio Gramsci e István Mészáros. 

                                                                                                                                                                                     

jurídico. “Minha”, mas decididamente não “apenas minha”. Isso tanto porque os interesses do MST, do Governo 
Federal e das Instituições de Ensino Superior empenhados na execução do Programa se originam em outras 
searas que não a jurídica, como porque no próprio campo jurídico compartilho com outros sujeitos – 
minoritários, por certo - a mesma tomada de posição. 
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Para dar cabo dessa tarefa, continuarei a utilizar matérias de Veja. Essa utilização, 

pressinto, convém metodologicamente a duas funções que faço questão de explicitar, não 

obstante já o tenha mais ou menos feito no início do tópico anterior. A primeira é de valer-me 

de Veja como nexo concreto com os conceitos tratados. Entre o texto da revista e o texto que 

escrevo, vejo-me capaz da feitura de mediações enriquecedoras para a (re)construção dos 

conceitos. A segunda função é a de promover a quem lê este texto uma familiarização com as 

tomadas de posição da revista e sobremaneira com a minha situação de oposição a essas 

tomadas de posição, o que conduz ao entendimento de que Veja e eu ocupamos relativa 

distância no espaço social e posições opostas, conquanto não dicotômicas, dado o caráter 

relacional existente entre tais posições.  

No dia 4 de junho de 2008, Veja publicava em suas páginas amarelas – aquelas 

mesmas dos quatro ministros e da ministra do STF – uma entrevista com Yon Goicoechea, 

um estudante venezuelano qualificado por Veja como “um jovem herói” (VEJA, 2008e, p. 

11). Vejamos o título escolhido pela revista para a entrevista: “o líder estudantil diz que a 

Venezuela precisa de menos ideologia e mais pragmatismo para voltar a ser uma democracia” 

(Idem, p. 11). Logo após o título, Veja apresenta o estudante a partir do seguinte dado: “Por 

sua luta em prol da democracia, Goicoechea recebeu, no mês passado, um prêmio de 500000 

dólares do instituto americano Cato, sediado em Washington” (Idem, p. 11). 

O conceito de ideologia está entre os temas mais polêmicos no interior do campo 

marxista. Todo o setor teórico denominado por Gramsci de “determinismo mecanicista” 

(GRAMSCI, 1966, p. 24) aponta a ideologia como mera aparência das estruturas, mero 

reflexo das relações de produção. Segundo essa concepção do que é ideologia, apontar algo 

como ideológico, significaria pejorativizar sua existência. Tal concepção se torna coerente 

com o marxismo vulgar porque permanece na sustentação teórica da estrutura como deus 
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oculto. Apenas a estrutura é responsável pelas determinações, não a ideologia 

(superestrutura).  

Gramsci solapa a abordagem pejorativa da ideologia através do conceito de bloco 

histórico, ou seja, do condicionamento recíproco entre estrutura e superestrutura. Para isso 

trata a ideologia como inevitável, associando-a àquilo que ele denomina de “concepção de 

mundo” (Idem, p. 16). De acordo com Gramsci, desde que estamos no mundo, estamos com o 

mundo, compartilhando inclusive através do exercício da linguagem, concepções. Se “somos 

sempre homens-massa ou homens-coletivos” (Idem, p. 12), não há como evitar a ideologia, 

portanto.  Sem dúvida, o inevitável não se confunde com o imutável: daí a defesa gramsciana 

de que “os homens adquirem consciência no terreno da ideologia” (Idem, p. 134) e o seu 

reforço à tese marxiana de que “o educador precisa ser educado” (MARX & ENGELS, 2007, 

p. 100). Quanto a esta última, Gramsci acrescenta: “se o ambiente é o educador, ele deve ser 

por sua vez educado” (GRAMSCI, 1966, p. 159).  

Pois bem, se no nível superestrutural é possível fazer tanto, impraticável seria 

enxergar a ideologia como mera aparência, no sentido de falsidade. Então Gramsci passa a 

interpretar o conceito marxiano de “aparência” (sim, porque é o próprio Marx quem fala em 

“aparência”) ligando-o ao conceito de transitoriedade. As ideologias não seriam aparentes 

porque irreais ou ilusórias. Seriam aparentes porque assim como apareceram são passíveis de 

desaparecimento (Idem, p. 88). Aqui, além de refutar a tese da irrealidade, afirmando as 

superestruturas e, conseqüentemente, as ideologias como reais (Idem, p. 270), Gramsci 

respeita a historicidade das ideologias e seus movimentos, porém sem afundar no idealismo, 

visto considerar sempre tais ideologias enxertadas no bloco histórico.  

A explicação conferida por Gramsci ao conceito de ideologia afronta de modo 

contundente a versão interpretativa determinista mecanicista da passagem marxiana segundo a 



33 

 

 

qual o direito e a religião, como superestruturas, não possuiriam histórias próprias (MARX & 

ENGELS, 2007, p. 100). Na luta simbólica a respeito do sentido dessa passagem, fico com a 

postura de que definitivamente o direito, a religião ou quaisquer ideologias não possuem 

histórias “próprias”, o que não implica que eles não possuam histórias em situação de 

determinação estrutural. 

Marx dedicou boa parte de sua produção teórica a enfrentar o idealismo de 

reminiscência hegeliana. O que estava em Hegel e não está de modo algum em Marx é a 

autonomia absoluta das idéias (RANIERI, 2001, p. 111). Em Marx as ideologias nutrem uma 

“autonomia relativa”, não são elas, portanto, independentes (MÉSZÁROS, 2007, p. 65). 

Nessa autonomia relativa, que nada tem de ilusória (Idem, p. 502), as ideologias se 

movimentam, lidam com suas contradições internas, em determinação recíproca com as 

contradições da base social (GRUPPI, 1978, p. 89). As ideologias vivenciam uma 

historicidade determinada. Por isso, não ser uma história “própria”, exclusiva das ideologias. 

É a história das ideologias compondo o bloco histórico, conseqüentemente é também a 

história do bloco histórico. A negação dessa historicidade engendra uma volta ao 

determinismo que subestima o peso da dialética (materialista) na filosofia da práxis.  

István Mészáros, agregando esforços aos de Gramsci, embora critique alguns de seus 

argumentos como voluntaristas (2007, p. 480), encara a afirmação existente em Marx da 

ideologia identificada com a “falsa consciência” como alusão a um momento histórico de 

subordinação (Idem, p. 67). Para entender o complexo argumentativo de Mészáros estimo ser 

indispensável conhecer as palavras de Marx e Engels sobre o assunto.  

A consciência nunca pode ser mais do que o ser consciente; e o ser dos homens é o 
seu processo de vida real. E, se, em toda a ideologia, os homens e suas relações nos 
aparecem de cabeça para baixo como em uma câmara escura, esse fenômeno decorre 
de seu processo de vida histórico, exatamente como a inversão dos objetos na retina 
decorre de seu processo de vida diretamente físico (MARX & ENGELS, 2007, p. 
19). 
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A inversão praticada pela ideologia, ao contrário do que pretendeu o marxismo 

vulgar, conecta-a ao processo de vida histórico. Não está numa “essência” da ideologia ser 

uma “falsa consciência”. Procurar a essência por detrás da aparência é como procurar a 

estrutura por detrás da história (BOURDIEU, 2007a, p. 77). É dogmatizar a estrutura no deus 

oculto, incidindo no idealismo (GRUPPI, 1978, p. 27). A “toda ideologia” do texto marxiano 

é determinada pela época da qual emerge, época esta que “está sujeita a uma multiplicidade 

de condições delimitadoras que devem ser avaliadas concretamente em seu próprio cenário” 

(MÉSZÁROS, 2007, p. 67). “Na verdade, a ideologia não é ilusão nem superstição religiosa 

de indivíduos mal orientados, mas uma forma específica de consciência social, materialmente 

ancorada e sustentada” (Idem, p. 65). A ideologia é um elemento orgânico das exigências 

objetivas do processo de reprodução social (Idem, p. 472).  

Aqueles sujeitos que intentam enclausurar o fenômeno ideológico na “falsa 

consciência” terminam sempre se auto-proclamando os capazes de acessar a “verdadeira 

consciência”. Fim arriscado, certamente. Isso porque “se existe uma verdade, é que essa 

verdade é um lugar de lutas” (BOURDIEU, 2007b, p. 83). Não é de se estranhar que no 

campo marxista e das esquerdas aqueles(as) que se arvoraram do direito de declarar “a” 

verdade, ao revelar a “falsidade” da ideologia dominante, acabam por ser tachados por essa 

mesma ideologia dominante como ideólogos(as), ao tempo em que legitimam esse tipo de 

classificação criadora de uma dicotomia entre a verdade, de um lado, e a ideologia, do outro. 

Sendo a verdade uma luta, um bem simbólico sob conflito, provável é que, no momento 

histórico que vivenciamos, no qual a consciência imediata é a consciência social prática da 

sociedade de classes, percamos (nós, das esquerdas) esse conflito. Sim, porque “os 

representantes da ideologia dominante não hesitaram em se apropriar (às vezes com cinismo 

total) do poder da ideologia, denunciando apenas o outro lado como repreensivelmente 
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‘ideológico’” (MÉSZÁROS, 2007, p. 461). A “falsa consciência”, no processo histórico de 

lutas simbólicas, bem tem servido como argumento legitimador da hegemonia em sua 

“cruzada antiideológica” (Idem, p. 462).  

Yon Goicoechea é um opositor ao Governo de Hugo Chávez. Quando perguntado 

por Veja a respeito de acusações de que ele (Yon) seria “de direita”, Goicoechea responde: 

Com uma discussão tão ultrapassada, eles deixam de prestar atenção na questão 
central: quem se opõe a governo Chávez está lutando pela possibilidade de qualquer 
venezuelano defender o que bem entenda e acreditar nisso sem que seja punido, 
como é comum hoje. Para superar um cenário tão atrasado, é preciso pragmatismo – 
e a insistência no debate ideológico só atrapalha (VEJA, 2008e, p. 14). 

 

Quando questionado acerca do movimento estudantil latino-americano, o “jovem 

herói” Goicoechea afirma que: 

Infelizmente alguns líderes estudantis na América Latina, assim como o meio 
acadêmico de modo geral, estão paralisados pelo discurso ideológico. Perdem tempo 
discutindo Karl Marx e idéias superadas ao longo dos séculos, quando poderiam 
estar lutando por questões mais práticas e relevantes. Esse debate velho não faz mais 
sentido em nenhum lugar do mundo – muito menos na Venezuela, onde falta um 
artigo de primeira necessidade: a liberdade de expressão (VEJA, 2008e, p. 14). 

 

No tópico anterior dediquei espaço à apresentação do conceito gramsciano de 

hegemonia. Disse, àquele momento, que a hegemonia opera através da fabricação de 

consensos no nível superestrutural. Tais consensos são relevantes à manutenção da coesão do 

bloco social marcado por contradições de classe. A fabricação desses consensos corresponde 

no plano ideológico àquilo que Mészáros chama de “ideologia do consenso” (2007, p. 145) ou 

“ideologia de atenuação dos conflitos” (Idem, p.105). A característica fundante dessa 

ideologia do consenso é a de se neutralizar enquanto ideologia. É por meio dela que a 

hegemonia legitima sua prática de direção social e reivindica para si a competência simbólica 

de se empenhar na supracitada cruzada antiideológica.  

Yon Goicoechea procura deslegitimar sujeitos opositores porque, segundo seus 

argumentos, o que eles fazem é ideologia. O que Yon Goicoechea faz é “pragmatismo”. 
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Goicoechea luta por “questões mais práticas e relevantes”. Em certa ocasião chega inclusive a 

antagonizar “questões tão ultrapassadas e ideológicas” com a aspiração a “uma sociedade 

mais moderna” (VEJA, 2008e, p. 14). Seja lá o que o estudante venezuelano faça, o que 

importa efetivamente é sua crença (suponho que sincera) na ausência de ideologia no seu 

discurso. É essa ausência o artifício legitimador de seu lugar de fala, é por isso (e por ter 

ganhado quinhentos mil dólares) que Goicoechea recebe espaço nas páginas amarelas de 

Veja. Ele – “um pragmatista” – luta contra um Governo que não é “democrático” porque é 

ideológico.  

Alguns parágrafos atrás, eu defendi a tese da inevitabilidade da ideologia em razão 

de sua associação com a noção gramsciana de “concepção de mundo”. Logo depois, no rastro 

teórico de Mészáros, reafirmei tal inevitabilidade segundo a compreensão da ideologia como 

“consciência prática inevitável da sociedade de classes” (MÉSZÁROS, 2007, p. 65). A partir 

daí, posso dizer sem medo que o discurso de Goicoechea é tão ideológico quanto o de Chávez 

que, por sua vez, é tão ideológico quanto o de Veja e, a propósito, tão ideológico quanto o 

meu.  

No discurso ideológico de Goicoechea – que se neutraliza enquanto ideologia – 

reverbera-se aquela ideologia do consenso. Nessa prática ideológica, Goicoechea não discorda 

de Chávez simplesmente. Discordar de Chávez implicaria no reconhecimento de que entre 

eles há um conflito. Goicoechea nega Chávez, num movimento similar ao que Veja 

desempenha ao negar Che, na busca de deslegitimar Chávez como interlocutor discordante. O 

estudante venezuelano parte do pressuposto de que o discurso de seu opositor é “ideológico”, 

portanto, “ultrapassado”, “atrasado”, contrário à “modernidade” e à “democracia”. 

Goicoechea não tem nem o que ouvir de alguém como Chávez. A negação do sujeito 

discordante (e não o desacordo do sujeito discordante simplesmente) alimenta a ideologia do 
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consenso e a hegemonia, afinal, torna-se sobremaneira mais fácil manter um bloco unido se 

não existem motivos para dissentir.  

Trago mais um exemplo desse tipo de movimento ideológico negador da ideologia e 

afirmador do consenso. No dia 17 de outubro de 2007, Veja lançou em sua “Carta ao Leitor” a 

campanha “O país que queremos ser” (VEJA, 2007d, p. 9). A campanha traz sempre a 

imagem de uma criança segurando em cada uma das mãos uma fotografia. Uma das 

fotografias mostra o que Veja diz que nós não queremos ser, enquanto a outra mostra o que 

Veja diz que queremos. Para justificar a campanha e a imposição simbólica do que queremos 

e não queremos, Veja se aproveita dos mesmos artifícios de Goicoechea. 

Ainda que, nesse caminho, a revista de vez em quando seja acusada pela esquerda de 
ser de direita e pela direita de ser de esquerda – o que, aliás, foi tema de outra 
campanha institucional marcante lançada em 1999. Nunca é demais relembrar que 
Veja só tem um lado: a defesa intransigente do Brasil. (VEJA, 2007d, p. 9). 

 

Há diversas maneiras de negar o conflito e neutralizar a ideologia do próprio discurso 

como forma de legitimação. Veja não é de direita porque a direita detém interesses e discorda 

da esquerda. Veja não é de esquerda porque a esquerda detém interesses e discorda da direita. 

Veja se aloca acima disso tudo, seu lado é o da “defesa intransigente do Brasil”.  

Ora, é própria da ideologia dominante a determinação de critérios legítimos de 

avaliação de conflitos (MESZÁROS, 2007, p. 59), inclusive no que tange a não aplicação 

desses critérios aos sujeitos detentores de papel dirigente na sociedade. Importa salientar, 

entretanto, o modo como a hegemonia maneja tais critérios, concentrando-os na 

superestrutura, sendo nela negados os conflitos estruturais. Ocorre com isso um deslocamento 

das contradições estruturais para a superestrutura, lócus em que aquelas contradições são 

negadas com vistas à conservação da coesão do bloco social. “É claro que a própria tentativa 

de eliminar as contradições da base material por meio da manipulação superestrutural é 

contraditória” (Idem, p. 145). A negação administrada pela hegemonia não tem como 
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conseqüência o desaparecimento dessas contradições, seja no plano simbólico 

(superestrutural), seja no plano material (estrutural). No entanto, seria um absurdo minimizar 

a eficácia prática da ideologia do consenso. Isso porque a responsabilidade dela na 

manutenção do bloco histórico é ampla, sendo ela quem, sustentada nas contradições 

estruturais e nas diferenças de posições no espaço social, permite que sujeitos como 

Goicoechea e Veja reivindiquem o título de arautos da “democracia”, da “modernidade” e “do 

bem comum”.  

Definitivamente, Veja não se encontra além das ideologias, da(s) direita(s) e da(s) 

esquerda(s), numa abóbada celestial diametralmente avessa ao profano. Ela está no mundo, 

com o mundo. Mas é exatamente a manipulação dessa idéia de “profanação” como 

equiparação aos conflitos sociais, inclusive entre direita e esquerda, que Veja quer efetuar 

enquanto retira-se dessa arena conflituosa, rumando simbolicamente para a abóbada do 

interesse geral da “defesa intransigente do Brasil”. A legitimação de Veja, dessa forma, 

pressupõe a deslegitimação de outros sujeitos, movimento realizado através tanto da 

neutralização dos próprios interesses particulares quanto da negação daqueles que os 

detenham, os “ideólogos anacrônicos”. 

 

1.3 O habitus entre o consciente e o inconsciente  

No dia 28 de maio de 2008, Veja trouxe como temática de capa uma matéria sob o 

seguinte título: “Com que asas o país vai voar? Metade do corpo está no Primeiro Mundo, 

mas parte do Brasil ainda veste as calças curtas do subdesenvolvimento” (VEJA, 2008f, p. 

48). Para representar essa divisão do país Veja oferece na capa a imagem de um avião e a de 

um mosquito da dengue. “O Brasil combina elementos de uma sociedade moderna, de 

Primeiro Mundo, com obstáculos e vícios arcaicos, típicos de países mais atrasados”, diz Veja 
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(Idem, p. 48). Para ilustrar sua argumentação, Veja constrói na matéria uma tabela na qual 

estão postos de maneira a indicar antagonismos, fatores que alocariam o Brasil no “1º mundo” 

e outros que o relegariam ao “3º mundo”. Selecionei alguns desses fatores para apresentação. 

Ao lado do avião, Veja coloca a “produtividade da terra”. Ao lado do mosquito da dengue, 

Veja situa a “invasão de terras”. Ao lado do avião, Veja dispõe “garantias individuais”, 

“oportunidades”, “imprensa independente”. Ao lado do mosquito, “impunidade coletiva”, 

“desigualdade”, “imprensa chapa-branca”. Com o avião, “pluralidade sindical”, “diversidade 

industrial”, “Lula não é Chávez”. Com o mosquito, “sindicatos de ladrões”, “indústria do 

crime”, “influência de Chávez”. Por fim, com o avião, “Embrapa”, “democracia”, “polícia 

técnica”. Com a dengue, “Via Campesina”, “Corrupção”, “impunidade”.  

  Discutirei parte dessas oposições nos próximos capítulos, notadamente quando da 

análise da espetacularização midiática do crime. Limitar-me-ei aqui a abordar diretamente 

apenas duas oposições, quais sejam as que colocam junto ao “1º mundo” a produtividade da 

terra e a Embrapa e junto ao “3º mundo” aquilo que Veja chama de invasão de terras e a Via 

Campesina.  

A criação de dicotomias por parte de Veja se aproxima bastante do debate já feito no 

final do tópico anterior a respeito da “abóbada celestial” e do “profano”. Estabelecer 

dicotomias não implica reconhecer conflitos. Veja não ocupa o lado do bem e a Via 

Campesina, o do mal, como forças em disputa. A aparelhagem discursiva é mais complexa do 

que a dicotomia superficial. O “bem” é um lócus da mesma espécie que o da “defesa 

intransigente do Brasil” e o da “abóbada celestial”. É uma posição atmosférica, acima dos 

conflitos. O “bem” é indiscutível, inquestionável, é com ele que todos(as) querem se 

identificar. O “bem” não está em conflito com o “mal”, o “bem”, no caso em tela, está acima 

do “mal”. Daí o “1º mundo” moderno e democrático e o “3º mundo” ultrapassado. Quem 
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poderia optar pelo terceiro ao invés do primeiro? Ao transpor para o mesmo nível a Via 

Campesina, com suas “invasões”, a corrupção, a indústria do crime, o sindicato de ladrões e a 

impunidade, Veja promove a negação da Via, o que vem sendo chamado no campo teórico 

das esquerdas de “criminalização dos movimentos sociais”.  

A Via Campesina é um movimento internacional que articula camponeses(as), 

trabalhadores(as) rurais e indígenas, em países asiáticos, africanos, americanos e, inclusive, 

europeus, transpondo em muito o território brasileiro. No Brasil, é composta pelo Movimento 

dos(as) Trabalhadores(as) Rurais Sem-Terra, pelo Movimento de Pequenos(as) 

Agricultores(as), pelo Movimento de Atingidos(as) por Barragens, pelo Movimento de 

Mulheres Camponesas, pela Federação dos(as) Estudantes de Agronomia do Brasil, pela 

Comissão Pastoral da Terra e pela Pastoral da Juventude Rural (SILVA, 2004, p. 96). Para ir 

mais perto, na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco, existe um 

núcleo de assessoria jurídica popular, o NAJUP – Direito nas Ruas, partícipe do coletivo 

recifense de juventudes da Via Campesina. Nivelar um movimento como a Via ao “mal” do 

“3º mundo”, à corrupção, à indústria do crime e à impunidade – fenômenos sociais, inclusive, 

de altas complexidades impassíveis de circunscrição ao “mal” ou ao “3º mundo” - é de um 

reducionismo simbólico arbitrário.  

Mas Veja percebe isso? Seria parte das intenções conscientes de Veja a formulação 

desse reducionismo dicotômico-estanque? Aqui, mais uma vez, o processo é um tanto mais 

complicado e não se resolve na reversão da sentença e na acusação de que Veja é maligna. 

Trabalharei agora mais detidamente com alguns conceitos emprestados do aparato teórico de 

Pierre Bourdieu, inclusive em suas discordâncias aos conceitos marxistas aqui já 

apresentados, no intuito de tentar elucidar tais questões. 
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De acordo com Bourdieu, entre o material e o simbólico, entre as estruturas sociais e 

as práticas dos agentes, há uma mediação por ele denominada de habitus (BOURDIEU, 2005, 

p. 296). “O habitus é esse princípio gerador e unificador que retraduz as características 

intrínsecas e relacionais de uma posição em um estilo de vida unívoco, isto é, em um conjunto 

unívoco de escolhas de pessoas, de bens, de práticas” (Idem, 2007b, p. 21). Essa “mediação”, 

todavia, não preenche simplesmente um vazio entre o que é material e o que é simbólico. Um 

vazio assim inexiste. Sob o entendimento, de fundo gramsciano, de que as estruturas 

estruturantes são estruturas estruturadas (Idem, p. 43), Bourdieu não deixa o habitus alheio à 

dialética. Isso, a ponto de dizer que “a autonomização do aspecto econômico das ações nunca 

se realiza de maneira tão perfeita a ponto de fazer com que as ações mais diretamente 

orientadas para fins econômicos sejam totalmente desprovidas de funções simbólicas” (Idem, 

2005, p. 23). Creio ser essa afirmação bourdieusiana bastante íntima da frase marxiana 

segundo a qual “a economia expressa as leis morais” (MARX, 2006, p. 143), o que põe em 

xeque a visão unilateral de que a moral é apenas um produto passivo do econômico.  

Pois bem, o habitus, como essa mediação, seria um: 

sistema de disposições inconscientes que constitui o produto da interiorização das 
estruturas objetivas e que, enquanto lugar geométrico dos determinismos objetivos 
e de uma determinação, do futuro objetivo e das esperanças subjetivas, tende a 
produzir práticas e, por esta via, carreiras objetivamente ajustadas às estruturas 
objetivas (BOURDIEU, 2005, p. 201-202).  

É por esse motivo que “a cada classe de posições corresponde uma classe de habitus” 

(BOURDIEU, 2007b, p. 21) e que, quanto mais próximas forem as posições de certos sujeitos 

na estrutura social, mais similares serão suas tomadas de posição. Mas é imprescindível 

entender que o conceito de habitus não é reduzível ao determinismo. Lembremos da 

reciprocidade, dos fatos de o material deter sua carga simbólica, de a estrutura estruturante ser 

também estruturada, de a estrutura não ser imutável (Idem, p. 50), nem um todo harmônico, 

mas de ser sim profundamente marcada por contradições. As posições nas estruturas objetivas 



42 

 

 

relacionam-se reciprocamente com as posições nas estruturas simbólicas. Isso porque as 

superestruturas detêm estruturas (GRUPPI, 1978, p. 127). É justamente isso que não impede, 

por exemplo, um estudante da Faculdade de Direito da UFPE – costumeiramente, oriundo da 

classe média – de ser socialista, embora em sua grande maioria, pelas predisposições 

engendradas pelo habitus em determinação com as estruturas, inclusive de classes, os/as 

estudantes daquela Faculdade aproximem-se em preponderância do discurso (neo)liberal. O 

contrário também é possível e, de fato, corriqueiro, dada a lógica de feitura da hegemonia: 

homens operários e mulheres operárias se habituam a tomadas de posições reprodutoras da 

doxa, isto é, do ponto de vista particular das elites “que se apresenta e se impõe como ponto 

de vista universal” (BOURDIEU, 2007b, p. 120).   

As disposições constitutivas do habitus são profundamente enraizadas, não passam 

pelas vias da consciência e do cálculo (Idem, p. 117). Dá-se no habitus um ajustamento 

inconsciente das posições e das atitudes, permeando então uma “lógica da quimera” capaz de 

originar o esquecimento do arbitrário e a sua dissimulação (Idem, 2005, p. 135). O arbitrário 

esquecido, por sua vez, impõe-se como “natural”. Em outras palavras, ocorre como se a 

própria condição do sujeito no mundo, sua posição nas estruturas materiais e simbólicas, fosse 

naturalizada através da inculcação dessa condição como determinação objetiva e do próprio 

habitus como determinação subjetiva objetivada.  

Volto agora às questões elencadas páginas atrás sobre o tratamento dispensado por 

Veja a Via Campesina. “Mas Veja percebe isso? Seria parte das intenções conscientes de Veja 

a formulação desse reducionismo dicotômico-estanque?” As esquerdas têm caído 

sistemicamente numa fenda hegemônica8 ao imputar a Veja títulos como “mentirosa”, 

“instrumento das elites conservadoras”, “direitista”, “hipócrita” etc. Vá lá que Veja seja tudo 

                                                           
8
 A expressão “fenda hegemônica” diz da reprodução pelas esquerdas (que se pretendem contrárias à hegemonia) 

de artifícios hegemônicos. 
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isso. O problema é que mesmo ela sendo “tudo” isso, esse “tudo” é bem pouco diante do seu 

poder simbólico de (re)produção da ignorância do arbitrário (BOURDIEU, 2007a, p. 14).   

Veja não é “hipócrita” simplesmente. Veja, mais ou menos (in)conscientemente, 

recorre a tomadas de posições previamente inscritas no habitus compartilhado com a posição 

que ela ocupa estruturalmente, seja na estrutura da sociedade de classes como um todo, seja 

na estrutura do campo midiático. Essas tomadas de posições, por sua vez, dado que o habitus 

é estrutura estruturada estruturante, recriam certo potencial de determinação. Esse potencial, 

entretanto, tem uma historicidade que não pode ser olvidada ou recairemos na dissimulação 

do esquecimento do arbitrário. Enfrentar Veja como “hipócrita” e perder o horizonte histórico 

de que a hipocrisia é estrutural (BOURDIEU, 2007b, p. 165), é recair nessa fenda 

hegemônica. Em suma, ter Veja como “o” alvo é desconsiderar as determinações estruturais e 

deslocar para o campo simbólico, para a superestrutura, todo o enfrentamento, renunciando 

fatalmente ao arbitrário e às contradições estruturais.  

Na segunda parte deste texto, quando do debate acerca daquilo que chamarei de 

“corrupção midiática”, tratarei desse mesmo movimento, cá realizado por Veja – e pelo 

campo midiático majoritariamente – em direção aos políticos, ou seja, na operação através da 

qual a corrupção é personificada perdendo suas raízes estruturais materiais e simbólicas. O 

fato de Veja proceder a tal movimento e de a(s) esquerda(s) também o fazer(em), cada qual a 

seu modo, diz muito do quanto sujeitos em posições pretensamente opostas no espaço social, 

compartilham habitus aproximados pela dominação simbólica. 

Agora, cabe-me retornar – mais uma vez – às questões. “Mas Veja percebe isso? 

Seria parte das intenções conscientes de Veja a formulação desse reducionismo dicotômico-

estanque?” Não, Veja não percebe, porque mesmo o que ela percebe quando “mente”, 

“falseia” e “distorce” (se é que ela faz “tudo isso”) continua sendo pouco, bem pouco, como 
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eu disse anteriormente, diante do que lhe é determinado graças a sua posição estrutural. A 

crueldade (a eficácia) da dominação simbólica está, além de na sua invisibilidade, na 

inconsciência através da qual se perpetua porque o inconsciente nos liga à ordem estabelecida 

(BOURDIEU, p. 117), legando-nos através do habitus “princípios de visão e de divisão do 

mundo” (Idem, p. 22). São tais princípios que, em alusão à matéria de Veja sob discussão, 

remetem a Via Campesina para o “3º mundo”, lado a lado com a “indústria do crime” 9.  

Na apreciação da abordagem de Veja sobre a Via Campesina, faz-se importante notar 

que “as distinções simbólicas são sempre secundárias em relação às diferenças econômicas 

que as primeiras exprimem, transfigurando-as” (BOURDIEU, 2005, p. 15). Esta citação de 

Bourdieu, é de se dizer, não prejudica a reciprocidade, somente reforça a lógica da 

determinação. Serem “secundárias” não faz das distinções simbólicas inativas, passivas. O 

“secundárias” apenas aponta para a opção de Bourdieu de recusar o idealismo pregador da 

autonomia absoluta das idéias e dos símbolos.  

As diferenças econômicas entre Veja e a Via são discrepantes e relevantes, mas ainda 

não são suficientes para que daí Veja, em suas tomadas de posição, busque anular, na feitura 

do processo hegemônico, o sujeito dissidente. Juntamente a esses fatores econômicos 

(objetivos) devem-se considerar fatores subjetivos, de ação e consciência, capazes de fazer 

com que, a partir das determinações das condições de classe (IASI, 2006, p. 343), esse sujeito 

dissidente não caiba no consenso. 

Em determinado momento de sua produção teórica, Bourdieu passa a aprofundar 

suas críticas à noção marxiana, já discutida neste capítulo, de “falsa consciência” e ao 

marxismo. Suas críticas serão fundamentais para a discussão que ambiciono propor a seguir. 

Vejamos esta passagem. 

                                                           
9
 Não pretendo com essa argumentação desresponsabilizar Veja pelo que veicula. Pelo contrário, pretendo 

responsabilizar as determinações estruturais materiais e simbólicas e, dialeticamente, responsabilizar Veja. 
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O mundo social está semeado de chamados à ordem, que só funcionam como tais 
para aqueles que estão predispostos a percebê-los, e que reanimam disposições 
corporais profundamente enraizadas, que não passam pelas vias da consciência e do 
cálculo. É essa submissão dóxica dos dominados às estruturas de uma ordem social 
da qual suas estruturas mentais são o produto que o marxismo impede de 
compreender, porque permanece encerrado na tradição intelectualista das filosofias 
da consciência: na noção de ‘falsa consciência’, que invoca para dar conta dos 
efeitos da dominação simbólica, é ‘consciência’ que está demais, e falar de 
‘ideologia’ é situar na ordem das representações, suscetíveis de transformação 
através dessa conversão intelectual que chamamos de ‘tomada de consciência’, o 
que situa na ordem das crenças, isto é, nas mais profundas das disposições corporais 
(BOURDIEU, 2007b, p. 117).  
 

 As críticas à noção de “falsa consciência” as quais dei cabo no tópico anterior deste 

capítulo fundavam-se na avaliação de Mészáros de que essa falsidade estaria vinculada a um 

momento de subordinação determinado pela época, pelo processo histórico. Diante desse 

entendimento, propus como conceituação de ideologia a ser aqui adotada aquela de Mészáros, 

a da ideologia como consciência prática inevitável da sociedade de classes (MÉSZÁROS, 

2007, p. 65). Julgo não ser ela contrariada pelas críticas de Bourdieu ao marxismo e, ademais, 

creio faltar ao próprio Bourdieu, quando de suas críticas, a compreensão de que o marxismo 

também é um campo de lutas simbólicas, não consistindo numa massa homogênea.  

Para dar conta do diálogo com a “inconsciência bourdieusiana”, ancoro-me na obra 

do marxista brasileiro Mauro Iasi. Quem traça suas concepções a respeito da inconsciência 

agenciando uma articulação teórica entre, sobretudo, Gramsci, Norbert Elias, Freud, Reich e 

Leontiev.  Ao discutir o papel da família na formação da consciência do sujeito, Iasi afirma:  

a família, mais do que simplesmente a primeira ordem de relações sociais que se 
apresenta, é aquela na qual é possível a internalização destas relações como cargas 
afetivas e que esta socialização primária serve de base, uma matriz psicológica, 
ainda que o processo de internalização não se reduza a somente este momento, para 
todo o desenvolvimento futuro da consciência (IASI, 2006, p. 153-154). 

 

A internalização de relações sociais como cargas afetivas – que não está longe da 

economia dos bens simbólicos e das dádivas em Bourdieu (2007b, p. 159-160) – auxilia a 

aceitação (inconsciente) do sujeito das relações preestabelecidas que ele conhece como 

realidade dada. “Por se inserir em relações preestabelecidas, o novo ser desenvolve a 
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percepção da parte como se fosse o todo, de modo que aquilo que ‘é vivido particularmente 

como uma realidade pontual torna-se a realidade’” (IASI, 2001, p.17). Iasi chama esse 

fenômeno de “ultrageneralização”. Com ele, “as relações vividas imediatamente perdem seu 

caráter histórico e cultural e tornam-se ‘naturais’” (Idem, p. 17-18). Esse “natural” 

internalizado freia os desejos e as exigências pulsionais do sujeito que buscará na autoridade – 

aceita “naturalmente” – sua realização possível. Mas porque essa autoridade aceita detém o 

poder de impor sanções e porque a própria autoridade externa é internalizada, “a partir daí, o 

ego administra as tensões entre as demandas pulsionais e as restrições externas como um 

equilíbrio interno, autocontrole” (Idem, p. 18). O sujeito termina por abrir mão dos desejos 

em nome da sobrevivência.  

Submetido às relações dadas como reais, uma vez interiorizados os valores centrais 
deste ‘real’ (particular, mas que se apresenta como universal) e passando a assumi-
los como seus, o novo ser social passa a atuar na continuidade de suas relações a 
partir desta matriz, zelando por sua continuidade e reprodução (IASI, 2001, p. 18).  
 

Iasi alega que apesar de nada nesse trajeto histórico ser conscientemente criado para 

este fim, “o conjunto assume uma funcionalidade como forma inicial de consciência” (IASI, 

2006, p. 199) e acrescenta: “neste conjunto estão impressas as principais características 

daquilo que assumirá mais tarde a forma de senso comum que servirá de base para o 

desenvolvimento da ideologia como forma de dominação” (Idem).  

Encarar a ideologia como consciência prática inevitável da sociedade de classes 

denota compreender que essa consciência prática se apresenta como consciência em relação 

de reciprocidade com o inconsciente que a sustenta. Os habitus são “estruturas mentais”, 

“esquemas de percepção e de pensamento” (BOURDIEU, 2007b, p. 98). Os habitus são 

estruturas simbólicas produtoras de ideologia, dessa consciência prática que se depara com a 

realidade imediata e crê agir conscientemente sobre ela. Explico. O apelo de Bourdieu à idéia 

da “crença” não é contrário ao marxismo. Bourdieu diz que as crenças se situam nas mais 
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profundas das disposições corporais, por isso no inconsciente. Mas inconscientemente os 

sujeitos crêem que estão agindo conscientemente. A crença na consciência, assim como a 

crença advinda da inconsciência, sendo uma força simbólica se torna parte da realidade.  

Marx assegura na “Questão Judaica” que “a teoria também se converte em força 

material uma vez que se apossa dos homens” (MARX, 1991, p. 117). É possível substituir a 

palavra “teoria” por “crença”, dado que a discussão em tela é a ação da superestrutura sobre a 

estrutura, ou seja, o modo como a crença na teoria atinge a realidade. Pois bem, a crença na 

consciência, ainda que sobrevinda – numa relação recíproca – da inconsciência, ao se apossar 

dos sujeitos, faz-se real. Certamente, esse real se apresenta como uma inversão (a “câmara 

escura”) porque corresponde ao real das relações sociais de produção, um real também 

invertido (IASI, 2006, p. 152). Desse modo, não há um porquê para descartar a idéia da 

“consciência de classe” por causa da “inconsciência de classe”, como quer Bourdieu.  

Sustentar que a percepção do mundo social implica um ato de construção não 
implica, de modo algum, que se aceite uma teoria intelectualista do conhecimento: o 
que é essencial na experiência do mundo social e no trabalho de construção que ele 
comporta opera-se, na prática, aquém do nível de representação explícita e da 
expressão verbal (BOURDIEU, p. 141).  

 

É basicamente esse processo o reconhecido por Mauro Iasi, quando, ao comentar 

Leontiev, ele afirma que “a base daquilo que será expresso num conjunto de significações (na 

verdade significantes) pode já estar assimilada sem que, ao nível consciente, o sujeito tenha 

como expressar tal conteúdo utilizando a linguagem” (IASI, 2006, p. 140). Prossegue 

Bourdieu. 

Mais chegado a um inconsciente de classe que a uma ‘consciência de classe’ no 
sentido marxista, o sentido da posição ocupada no espaço social (aquilo a que 
Goffman chama o ‘sense of one’s place’) está no domínio prático da estrutura social 
no seu conjunto, o qual se descobre através do sentido da posição ocupada nessa 
estrutura. As categorias de percepção do mundo social são, no essencial, produto da 
incorporação das estruturas objetivas do espaço social. Em conseqüência, levam os 
agentes a tomarem o mundo social tal como ele é, a aceitarem-no como natural, mais 
do que a rebelarem-se contra ele, a oporem-lhe possíveis diferentes, e até mesmo 
antagonistas  (BOURDIEU, p. 141).  
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Ora, “a dialética busca compreender o movimento de um certo movimento, em 

movimento”, ou seja, “os próprios conceitos e categorias do pensamento estão em movimento 

no esforço de compreender o fenômeno” (IASI, 2006, p. 330). A oposição criada por 

Bourdieu entre consciência e inconsciência presente nessa passagem recai nas críticas já 

tratadas anteriormente no que tange à ignorância da dialética entre a consciência e a 

inconsciência. Afora isso, posso dizer que poucas teorias são “tão marxistas” quanto a 

presente nessa passagem. E isso, sem sequer desejar enquadrar Bourdieu no marxismo.  

Não é este o espaço para um aprofundamento na(s) teoria(s) marxista(s) das classes 

sociais. Satisfaz dizer que, segundo Iasi, as classes sofrem determinações relacionadas de 

fatores objetivos e subjetivos. Nos fatores objetivos está a posição diante da propriedade e das 

relações de produção, nos fatores subjetivos, a ação e a consciência de classe, ambos em 

síntese “na resposta contra a uma contradição histórica objetivo/subjetiva que é a contradição 

entre as forças produtivas e as relações de produção” (IASI, 2006, p. 343). 

Veja, através de seu corpo de jornalistas e profissionais de diversos segmentos, 

acredita que age conscientemente. Essa crença, produto da incorporação das estruturas 

objetivas do espaço social, ainda que inconsciente, cria realidades em que são negados os 

sujeitos que se opõem a sua própria (de Veja) forma de conceber a realidade conscientemente. 

A negação da Via Campesina percorre esse caminho. A ideologia de dominação simbólica 

emergente desse processo é aquela mesma ideologia do consenso, fundamental à manutenção 

da hegemonia. Os fatores responsáveis por fazer da Via um sujeito que demande a negação de 

Veja são aqueles mesmos citados por Iasi acerca da determinação da classe. Veja nega a Via 

porque a Via não tem lugar no mundo incorporado por ser habitus como “natural”.  Veja, no 

entanto, neste mundo particular universalizado, resta ela mesma como um sujeito “natural”, 
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de atitudes “naturais”, “naturalmente” voltadas à “defesa intransigente do Brasil”. Nesse 

mundo em que tudo é “natural”, as ideologias se encontram mortas (ou negadas), igualmente 

aos sujeitos que as sustentam. Indispensável, pois, voltar a Mészáros. “Proclamar o fim da 

ideologia é em si uma ideologia característica” (2007, p. 109). 

 

1.4 Veja e STF na ideologia do consenso 

Logo no início deste capítulo, tracei duas hipóteses que prometi desconstruir, ambas 

envolvidas com o aumento das aparições de membros do Supremo Tribunal Federal nas 

páginas amarelas de Veja no primeiro semestre de 2008. A primeira dessas hipóteses era a do 

“acidente”: “acidentalmente”, três das cinco entrevistas em mais de dez anos, concentraram-se 

num único ano, nos quatro últimos meses de seu primeiro semestre. A segunda hipótese 

levantada foi aquela de que Veja, nesse caso, só estaria cumprindo sua função como veículo 

de comunicação social retratando os acontecimentos: “se o Supremo Tribunal Federal tem 

conquistado relevância no cenário nacional – argumento constante entre os membros do 

campo jurídico do qual sou partícipe –, natural é a revista mostrar isso em suas páginas”.  

As páginas seguintes à apresentação das hipóteses serviram aos motivos já 

explicitados de (re)construção dos conceitos e referenciais teóricos basilares a este texto e de 

promoção de uma familiarização do(a) leitor(a) às posturas de Veja e às minhas próprias 

como ocupante de uma posição oposta daquela de Veja nas estruturas materiais e simbólicas 

do espaço social. 

As duas hipóteses assinaladas pertencem ao conjunto de artifícios retóricos da 

ideologia do consenso. Ambas recorrem à neutralização ideológica do próprio discurso 

ideológico e à anulação do divergente deslegitimado visto que ideologizado. Ambas, destarte, 
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ratificam a fabricação de consensos fundamental à hegemonia. Dedicar-me-ei a cada uma 

delas e às suas especificidades.  

A primeira hipótese, a do acidente, transita pela ideologia do consenso através do 

deslocamento da responsabilidade tanto de Veja quanto do Tribunal para algo que lhes 

transcende: o “acidente”. Esta abordagem compartilha semelhanças com a concepção de Veja 

como um “instrumento das elites conservadoras”. Numa e noutra, algo existe por detrás de 

Veja, as elites ou o acaso. Porque às elites já foram direcionadas as criticas à compreensão da 

estrutura como um deus oculto, inclinar-me-ei à discussão do acaso como mecanismo 

hegemônico. O acaso é uma operação simbólica sobre o tempo cuja conclusão é a não-

história, ou seja, o desconhecimento ou o não reconhecimento do processo histórico que o 

engendrou. Em outras palavras, o acaso é o esquecimento do arbitrário.  

Veja, no mesmo primeiro semestre de 2008, além de entrevistas com dois ministros e 

uma ministra do STF, convidou às páginas amarelas: um médico norte-americano segundo o 

qual não há nada de errado um homem recorrer à química para melhorar o desempenho na 

cama (em 09/01); um economista norte-americano “prêmio Nobel de Economia” que dizia 

precisarem as pessoas de estímulos concretos para agir em prol da maioria, porque sem 

entender isso, nenhuma empresa ou nação cresce (em 26/03); a ex-secretária de Estado dos 

Estados Unidos da América que pondera terem os erros de Bush minado a força moral dos 

Estados Unidos, mas que o país ainda é vital para a paz no mundo (em 09/04); um outro 

economista norte-americano, também prêmio Nobel de Economia, que diz não ter a recessão 

americana ainda começado e que o Brasil tem tudo para se beneficiar da crise (em 30/04); um 

estilista norte-americano responsável por reerguer a Gucci (em 14/05); um biólogo norte-

americano, dono de um Nobel, que informava estar a cura da AIDS ainda longe de ser 

alcançada e que conclamava o Brasil a pesquisar células-tronco (em 28/05); um climatologista 
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norte-americano que não via motivos para temer o aquecimento global (em 11/06); um 

matemático norte-americano defensor da religião como um erro lógico (em 18/06); um 

astronauta norte-americano, dos primeiros homens a pisar na superfície lunar, que propõe uma 

volta à lua e a colonização de marte (em 09/07); e um prefeito norte-americano que dá prêmio 

em dinheiro a quem entregar bandidos (em 30/07)10.  

De janeiro a julho, Veja publicou trinta edições, por conseguinte, trinta entrevistas.  

Dessas trinta, um total de dez – acima listadas em ordem cronológica – foram realizadas com 

convidados(as) norte-americanos(as). As demais entrevistas foram feitas com brasileiros(as) – 

dentre eles(as) os membros do STF – e com um venezuelano, o estudante neste capítulo já 

largamente citado, Yon Goicoechea, quem “por sua luta em prol da democracia” recebeu 

quinhentos mil dólares do instituto norte-americano Cato, sediado em Washington.  

A hipótese do acidente, ou do acaso, é uma manifestação ideológica, isto é, da 

consciência prática da sociedade de classes reciprocamente determinada pelo inconsciente do 

habitus. Um terço das entrevistas em um semestre não é com estadunidenses por “acaso” ou 

“acidente”. Há uma historicidade determinante delimitadora dos horizontes de Veja. Claro, 

Veja não é mero instrumento passivo nesse trajeto. Sua relação com o que lhe determina é 

dialética, o que se mostra nas “escolhas conscientes” sobre que pessoas serão entrevistadas. 

Tais escolhas, na tensão entre consciente e inconsciente, entre ideologia e habitus, repetem-se 

em personalidades norte-americanas como se apenas elas – no mundo inteiro – tivessem o que 

falar ao Brasil. Mas por que estadunidenses e não franceses(as)? Por que estadunidenses e não 

senegaleses(as)? Por que estadunidenses e não cubanos(as)? Quem dá boas pistas desses 

porquês é o próprio Yon Goicoechea:  

                                                           
10 Todas as edições citadas e suas entrevistas encontram-se no sítio eletrônico da revista Veja: 
www.vejaonline.abril.com.br. As descrições das entrevistas foram retiradas – a partir dos meus princípios de 
visão e divisão – dos títulos das entrevistas.  
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É inaceitável o fato de a filosofia antiamericanista ainda ter espaço num momento 
em que os países estão cada vez mais próximos uns dos outros. Enquanto eles se 
abrem e claramente se beneficiam disso, a Venezuela está isolada do mundo. 
Também não dá para entender de onde vem tanto ódio contra um modelo que, afinal, 
deu certo. Fiz palestras em Harvard e Georgetown, ambas nos Estados Unidos, e vi 
de perto como funcionam algumas das melhores universidades do mundo. Devemos 
é aprender com os americanos, em vez de repudiá-los. Repare que há muito pouco 
de objetivo nas críticas feitas por Chávez aos Estados Unidos – são pura retórica. 
Adoraria ver os venezuelanos vivendo tão bem quanto os americanos (VEJA, 2008e, 
p. 14). 

 

Acontece entre Veja e os Estados Unidos um movimento chamado por Bourdieu de 

homologia (BOURDIEU, 2005, p. 346). A mais importante revista do campo midiático 

brasileiro identifica-se com a maior potência econômica, industrial e militar do mundo. Veja e 

Estados Unidos ocupam posições dominantes e dirigentes em estruturas de diferentes sistemas 

simbólicos e materiais. A homologia, nesses termos, não é um inevitável imutável de 

referência determinista, mas é bastante provável.  

O acaso (o acidente) ao ativar a não-história e se neutralizar enquanto manifestação 

ideológica, nega essa homologia ou, minimamente, o seu preço material e simbólico. Este 

preço é precisamente a medida do consenso, ou seja, o quanto custa material e 

simbolicamente conservar coeso o bloco social. Uma ex-secretária de Estado dos Estados 

Unidos da América julga tal custo como aquele suficiente para manter os Estados Unidos 

como imprescindíveis à conquista da “paz mundial” (VEJA, 2008j, p 11). Parece não importar 

a quantidade de guerras e vidas que essa “paz” tem demandado. Veja, por sua vez, julga ser 

esse custo o necessário à manutenção de sua própria postura na “defesa intransigente do 

Brasil”. A Via Campesina e o Movimento dos(as) Trabalhadores(as) Rurais Sem-Terra, só 

para citar alguns sujeitos, têm o valor desse preço na pele.  

A primeira hipótese, em suma, é a da naturalização. O crescimento no interesse mais 

ou menos (in)consciente de Veja pelo STF está certamente correlacionado com o crescimento 

da importância do STF no cenário nacional. O interesse dos membros do STF em prestar 
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entrevistas a Veja, por sua vez, também é cultivado por (e cultiva) essa correlação estrutural 

de posições. Não acredito, por exemplo, que os membros do STF se dispusessem a conceder 

entrevistas ao Brasil de Fato, jornal criado por movimentos sociais como o MST e a Via 

Campesina, junto a outros(as) intelectuais orgânicos(as) das esquerdas.  

Faz-se relevante observar que interessam nesses interesses seus “desinteresses” 

(BOURDIEU, 2007b, p. 158). Os interesses de Veja no Tribunal são negados em razão do seu 

único interesse, o da “defesa intransigente do Brasil”, que não deixa de ser um modo de 

compreender sua prática como desinteressada. Afinal, cada matéria e cada artigo em Veja 

comunicam seu desinteressado interesse na defesa do país. Os membros do STF, ao seu 

tempo, cujo desinteressado interesse costuma brotar na “defesa intransigente da 

Constituição”, chegam desinteressadamente às páginas amarelas de Veja.  O interesse no 

desinteresse é um movimento simbólico irmanado com a “hipocrisia estrutural” 

(BOURDIEU, 2007b, p. 165) da ideologia do consenso. É parte da lógica fundante dos 

campos jurídico e midiático, lógica esta a ser abordada nos próximos capítulos.  

O reconhecimento de que o interesse de Veja no STF se dá em razão do crescimento 

da importância do Tribunal no país não implica na aceitação da segunda hipótese, entretanto. 

Outras importâncias aumentam sem que Veja as reflita em suas páginas. Veja nunca levou, 

por exemplo, um(a) educador(a) cubano às suas páginas amarelas com o intuito de explicar a 

erradicação do analfabetismo em Cuba, ou um(a) estudante das turmas do PRONERA para 

comentar os benefícios da promoção do acesso de jovens camponeses(as) ao Ensino Superior. 

Por outro lado, convidou para a edição do dia 17 de outubro de 2007 o ministro da educação 

Fernando Haddad para prestar entrevista intitulada “Longe dos dogmas: o ministro da 

educação diz que o Brasil precisa de mais pragmatismo e menos ideologia para melhorar o 

ensino” (VEJA, 2007d, p. 11). Do corpo da entrevista emerge a seguinte frase de Haddad:  
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O mérito do plano foi criar um indicador que permite comparar o desempenho das 
escolas brasileiras de modo que as piores possam ser cobradas com base em metas e 
as melhores sejam premiadas. O princípio, portanto, é o da meritocracia, o mesmo 
que em outros países ajudou o sistema educacional a atingir altos níveis de 
qualidade (VEJA, 2007d, p. 11). 
 

Veja compartilha com seus habitus princípios de visão e divisão do mundo. Motivos 

estruturais materiais e simbólicos adjacentes fazem com que Veja escolha mais ou menos 

(in)conscientemente pautar o (e ser pautada pelo) STF e com que os membros do STF 

escolham também mais ou menos (in)conscientemente ser pautados por (e pautar) Veja. Os 

princípios de visão e divisão funcionam como sistemas de classificação. Veja e STF 

classificam-se como aptos a uma relação de homologia. É de lembrar que posições nas 

estruturas, inclusive nas da sociedade de classes, não são determináveis apenas por fatores 

objetivos, ou melhor, que a objetividade é ideológica (GRAMSCI, 1966, p. 69). O habitus 

inscreve inconscientemente nos corpos uma taxonomia que os sujeitos apreendem como 

legítima (BOURDIEU, 2007a, p. 14). Bem por isso, perguntar aos ministros e à ministra do 

STF entrevistados(as) sobre os seus interesses em prestar entrevistas a Veja, diria pouco sobre 

os interesses que estão além da consciência prática dos membros do Tribunal. Muito 

provavelmente – dada a intervenção da determinação simbólica da ideologia do consenso – 

suas respostas seriam condizentes com o discurso do desinteressado interesse na democracia e 

na Constituição.  

Fundamentalmente, os dois próximos capítulos, constitutivos desta primeira parte do 

texto, tratarão da problemática da relação de homologia entre o campo midiático e o campo 

jurídico, mas daqui em diante com maior ênfase nas particularidades de cada campo, sob o 

objetivo de amadurecer a análise dos caminhos que direito e mídia percorrem na feitura da 

hegemonia.   
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CAPÍTULO II 

VEJA E O CAMPO MIDIÁTICO 

 

No dia 5 de dezembro do ano de 2007, Veja trouxe em sua “Carta ao Leitor” um 

texto intitulado “Credibilidade em números” (VEJA, 2007a, p. 9). São trinta e seis linhas 

através das quais Veja se aproveita de dígitos aparentemente capazes de demonstrar as 

dimensões daquilo que ela chama de “credibilidade, amplitude e prestígio da maior e mais 

influente revista do país” (Idem), prestígio que, segundo Veja, poder-se-ia medir inclusive 

pela “qualidade de seus leitores”. “Eles formam um contingente de quase 1 milhão de 

assinantes e cerca de 200000 compradores em bancas e supermercados” (Idem). Esta, 

necessário notar, é a única “qualidade” destacada por Veja a respeito de seus/suas leitores(as) 

durante todo o texto, qual seja, a de comprarem Veja. 

Associadamente à “qualidade de seus leitores”, ou à sua quantidade, Veja informa: 

“nos pontos-de-venda espalhados de norte a sul do Brasil, a circulação de Veja é o dobro da 

soma da de todas as outras revistas semanais de informação, de acordo com os dados mais 

recentes do Instituto Verificador de Circulação (IVC)” (Idem). Logo após provar sua 

superioridade numérica - e conseqüencial “credibilidade” - em relação às revistas 

concorrentes, Veja acrescenta: “a qualidade e a quantidade de leitores de Veja atraem, é claro, 

um grande número de anunciantes igualmente qualificados” (Idem). A revista, assim como 

não explica a qualificação dos(as) leitores(as), silencia a respeito do que faz dos(as) 

anunciantes sujeitos “qualificados(as)”. 

“Os assinantes, os leitores de banca e os anunciantes impulsionam Veja em sua 

missão primordial de servir ao Brasil” (Idem). Missão esta cumprida com respaldo na 

credibilidade supracitada.  
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Não é por outra razão que, na pesquisa de 2007 da Associação Brasileira de 
Anunciantes, feita em parceria com a Top Brands Consultoria e Gestão de Marcas, a 
revista sobe de 40% para 45% em citações espontâneas, ficando atrás apenas de 
Omo, Coca-cola e Visa como uma das marcas mais conhecidas e respeitadas do país 
(VEJA, 2007a, p. 9). 
 

Vê-se que na perseguição de sua missão de servir ao país, Veja surge como um 

fenômeno comercial. Os números oferecidos cumprem uma função de legitimação de seu 

lugar no mundo e sobremaneira de sua missão proclamada. Pois bem, a propósito dos dados 

apresentados por Veja, trago alguns outros, agora emprestados das pesquisas do professor da 

Universidade de Brasília Venício Lima no tocante não a Veja diretamente, mas à sua editora, 

a Abril.  

A Abril é o maior grupo de mídia impressa no Brasil. Fundado em 1950, emprega 
cerca de 6 mil funcionários e, além da publicação de revistas, atua nas áreas de 
edição de livros didáticos, conteúdo e serviços on-line, internet, TV segmentada e 
por assinatura. A holding do Grupo Abril é formada pelas empresas: Editora Abril 
S.A. (e suas subsidiárias Dinap e Datalistas), editoras Ática e Scipione, Abril 
Marcas, Abril Comunicações e subsidiárias (TVA), MTV Brasil e Usina do Som 
Brasil (LIMA, 2006, p. 107). 

 

A Editora Abril pertence à família Civita. Os/as Civita são uma das cinco famílias 

concentradoras da mídia brasileira, ao lado da Abravanel (SBT), da Frias (Folhas), da 

Marinho (Globo), da Mesquita (O Estado de São Paulo) e da Saad (Band) (LIMA, 2006, p. 

104). Tais famílias somadas a alguns sujeitos de relevância regional constituem aquilo que, 

entre as esquerdas, convencionou-se denominar “latifúndio midiático” em referência 

simbólica direta à concentração de terras no país.  

Veja, destarte, em termos crus (quiçá cruéis), é uma latifundiária do poder midiático. 

Mas prefere agregar seus números a um capital simbólico de “credibilidade”, certamente sem 

anunciar os vínculos estruturais dessa tal credibilidade com a concentração também numérica 

da propriedade dos meios de comunicação. É esse “preferir” de Veja - resultante do habitus 

que ela compartilha a partir da posição por ela ocupada tanto no espaço social como no campo 
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midiático, mas irredutível aos números - o objeto do presente capítulo, notadamente em sua 

gênese, ou seja, no que garante estruturalmente a Veja o direito de “preferir”. Para alcançar o 

referido objeto, valer-me-ei dos referenciais teóricos discutidos no capítulo anterior, 

principalmente das obras de Antônio Gramsci e Pierre Bourdieu, aliados a pesquisadores 

brasileiros inseridos na tradição teórica dessas obras, como Clóvis de Barros Filho e Luís 

Mauro Sá Martino, além do já citado Venício Lima. 

Afirmo de antemão que as análises da relação de Veja com o campo midiático e do 

próprio campo a serem aqui desenvolvidas intentam romper com a dicotomia, de costume 

presente no senso comum das esquerdas, de acordo com a qual de um lado estão os sujeitos 

emissores, unicamente dominantes, e do outro, os sujeitos receptores, sempre dominados 

(MARTIN-BARBERO, 2008, p. 27). Essa dicotomia, além de comumente ligar-se a uma 

superestimação do poder da mídia sobre as massas (BARROS FILHO; MARTINO, 2003, p. 

172), incidindo no determinismo mecanicista (GRAMSCI, 1966, p. 23), termina por 

engendrar uma crítica aos meios incapaz de acolher reciprocamente uma crítica às mediações. 

“O campo daquilo que denominamos ‘mediações’ é constituído pelos dispositivos através dos 

quais a hegemonia transforma por dentro o sentindo do trabalho da vida da comunidade” 

(MARTIN-BARBERO, 2008, p. 265).  

Os meios - Veja especialmente - serão, portanto, neste texto, discutidos como 

constitutivos do bloco histórico (GRAMSCI, 1966, p. 271), ou seja, como sujeitos partícipes 

das mediações correlatas à fabricação dos consensos fundamental à coesão do bloco e à 

manutenção das relações de dominação, não olvidando a cumplicidade existente entre 

discursos hegemônicos e subalternos (MARTIN-BARBERO, 2008, p. 17), sem a qual os 

consensos supracitados não seriam possíveis.  

 



58 

 

 

2.1 O campo midiático e a violência simbólica 

Em 23 de julho de 2008, Veja dedicou sua “Carta ao Leitor” ao acontecimento do IV 

Congresso Brasileiro de Publicidade. “Durante três dias, 1500 profissionais do setor 

reuniram-se para discutir temas relacionados à atividade” (VEJA, 2008b, p. 9). O evento, 

promovido por organizações como Globo, SBT, Grupo Bandeirantes e Editora Abril11, pautou 

a existência de aproximadamente duzentos e cinqüenta projetos, em tramitação na Câmara e 

no Senado, “que pretendem limitar campanhas de certos produtos, como alimentos com alto 

teor de gordura e bebida, na TV, no rádio e na imprensa escrita” (Idem). Veja relata que em 

resposta a esses projetos, o IV Congresso aprovou uma carta de repúdio, a ser entregue a 

deputados(as) e senadores(as), em que consta o seguinte trecho: “a publicidade não causa 

obesidade, alcoolismo ou acidentes de trânsito. É ela que viabiliza, do ponto de vista 

financeiro, a liberdade de imprensa e a difusão de cultura e entretenimento por toda a 

população” (Idem). Adiante, continua Veja sob os mesmos argumentos. “Além disso, os 

publicitários apoiaram a criação da Frente Parlamentar da Comunicação Social, destinada a 

combater a sanha regulatória que deseja pôr obstáculos à circulação de informações no âmbito 

da propaganda” (Idem). As últimas linhas de sua “Carta ao Leitor” a revista remete às 

palavras de Roberto Civita, presidente da Editora Abril e editor de Veja, proferidas durante o 

evento em questão:  

Numa sociedade que ainda guarda na memória os tempos negros da ditadura e da 
censura, o futuro depende de que o exercício dessas liberdades por todos nós, como 
jornalistas, publicitários, homens de comunicação, leitores, eleitores e cidadãos, seja 
dosado pelo bom senso, pelo autocontrole e, principalmente, pela responsabilidade. 
(VEJA, 2008b, p. 9).   

 

                                                           
11 A informação a respeito das organizações promotoras do IV Congresso Brasileiro de Publicidade foi retirada 
do sítio eletrônico institucional do evento, pois a revista Veja silencia sobre o assunto: 
http://www.congressodepublicidade.com.br/abap/techEngine?sid=abap&command=mainSite. As demais 
empresas envolvidas na promoção do IV Congresso são Terra, Record, Grupo RBS e Elemidia. 
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Os conceitos bourdieusianos de campo e habitus integram um “todo ontológico” 

(BARROS FILHO, MARTINO, 2003, p. 12). Implica-se então ser bastante difícil, talvez 

impossível, comentar um conceito sem deixar vir à tona o outro. Quando de meus esforços 

durante o capítulo anterior na descrição do habitus, decidi pela não abordagem direta do 

conceito de campo. Essa decisão se deveu a certo cuidado, que julguei necessário, em não 

apresentar uma profusão de conceitos. Porém, meu cuidado metodológico talvez tenha me 

rendido uma cilada conceitual visto ter eu precisado me socorrer em outro conceito, o de 

espaço social, para dar conta da lógica das estruturas objetivas interiorizadas. Fiz isso, mais 

ou menos (in)conscientemente, na crença de que a expressão “espaço social” passaria com 

menor incômodo pelos olhos dos(as) leitores(as) - porque de presença marcante no senso 

comum - do que o conceito de “campo”, demandante, a priori, de maiores elucidações. 

Entendo ser este o momento de desfazer essa “cilada conceitual” em que eu mesmo terminei 

por cair. 

“O espaço social é a realidade primeira e última já que comanda até as 

representações que os agentes sociais podem ter dele” (BOURDIEU, 2007b, p. 27). É “essa 

realidade invisível, que não podemos mostrar nem tocar e que organiza as práticas e as 

representações dos agentes” (Idem, p. 24). O conceito de espaço social é equiparável ao de 

estrutura social, se consideramos a estrutura intrínseca ao bloco histórico. A estrutura detém 

elementos orgânicos (relativamente permanentes) e elementos conjunturais (GRAMSCI, 

1968, p. 45). Ela desenvolve no bloco histórico em determinação recíproca com a 

superestrutura, uma história (daí não ser o deus oculto já neste texto discutido). No 

movimento histórico de determinações, no entanto, são guardadas as autonomias relativas 

estruturais e superestruturais. Estas correspondem aos graus da superestrutura (GRAMSCI, 

1968, p. 12), ou seja, ao seu avanço no “processo de autonomização” (BOURDIEU, 2005, p. 
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100). Aqui surge o conceito de campo. Os campos são faces especializadas da superestrutura, 

com maior ou menor grau de autonomia, mas capazes de exercer a distinção. O grau de 

autonomia de um campo diz respeito à sua história (BOURDIEU, 2007b, p. 57).  

Bourdieu destinou parte significativa de seus estudos à discussão dos processos de 

autonomização de campos como o da arte erudita, o da indústria cultural, o da religião, o 

acadêmico, o jornalístico, o jurídico etc. É possível dizer que as contribuições de Bourdieu 

ensejaram um amadurecimento nas análises sociológicas acerca da superestrutura.  

Com o conceito de campo, constata-se não só que o campo da arte erudita, por 

exemplo, atinge graus de autonomia mais significativos do que o campo da indústria cultural, 

afinal a indústria cultural encontra-se mais diretamente submetida a determinações externas e 

aos imperativos da concorrência pela conquista do mercado (BOURDIEU, 2005, p. 129), mas 

também que a autonomia pretensamente absoluta do campo da arte erudita é determinada pelo 

privilégio histórico de suas correlações com a classe dominante. Nela - que não é homogênea, 

mas que é a mesma classe dominante dos meios de difusão da indústria cultural - os/as 

partícipes do campo da arte erudita ocupam posição dominada, comprometendo-se, 

entretanto, com essa classe naquilo que Bourdieu denomina de violência simbólica 

(BOURDIEU, 2007b, p. 168). Ademais, com o conceito de campo e através da inferência 

teórica de que são os campos relativamente ligados (MARTINO, 2005, p. 53), percebe-se que 

arte erudita e indústria cultural não se encontram na dicotomia do aristocratismo intelectual de 

sujeitos como Adorno (MARTIN-BARBERO, 2008, p. 78-79) e de sua busca elitista pela 

“verdadeira arte” (Idem), mas sim em situação de cumplicidade estrutural. 

A autonomização do campo demanda uma crescente normatização interna. O que faz 

de um artista um erudito? O reconhecimento de seus pares, algo como uma consagração 

daqueles(as) historicamente identificados(as) no campo da arte erudita como eruditos(as). 
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Nesse campo, porém, como nos grupos em geral, há relações de dominação (GRAMSCI, 

1968, p. 19). O ato de consagração, em conseqüência dessas relações, costuma passar por 

aqueles sujeitos que ocupam posições de dominância no campo. Essas posições apenas são 

conquistadas através de uma trajetória de reconhecimentos, ou de lutas simbólicas, no campo 

(de forças). Denúncias de que intervenções externas atuam no processo de conquista das altas 

posições do campo são repelidas de pronto. A lógica do campo provoca a aceitação tácita de 

que dominantes ocupam posições de dominância por merecimento e pelo “natural” 

reconhecimento. 

Quanto mais o campo estiver em condições de funcionar como a arena fechada de 
uma concorrência pela legitimidade cultural, ou seja, pela consagração propriamente 
cultural e pelo poder propriamente cultural de concedê-la, tanto mais os princípios 
segundo os quais se realizam as demarcações internas aparecem como irredutíveis a 
todos os princípios externos de divisão, por exemplo, os fatores de diferenciação 
econômica, social ou política, como a origem familiar, a fortuna, o poder, bem como 
as tomadas de posição políticas (BOURDIEU, 2005, p. 106). 

 

A autonomização do campo engendra um deslocamento simbólico das determinações 

estruturais do espaço social para as determinações da estrutura do campo (BOURDIEU, 

2007b, p. 60). “As determinações externas só podem exercer-se pela intermediação das 

transformações da estrutura do campo resultantes delas” (Idem, p. 61). Desse modo, o campo 

desempenha um efeito de refração, “como um prisma” (Idem). Faz-se então preciso conhecer 

suas leis específicas de funcionamento - traduzidas como coeficientes de refração ou graus de 

autonomia - para compreender as mudanças nas relações e lutas históricas internas ao campo. 

Fundamental ter em mente, todavia que “por maior que seja a autonomia do campo, o 

resultado dessas lutas nunca é completamente independente de fatores externos” (Idem, p. 

65). 

As estruturas do campo, assim como as estruturas do espaço social, possuem 

elementos orgânicos, relativamente permanentes, e elementos conjunturais. Com relação aos 
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elementos orgânicos, Martino indica três leis gerais - as quais Bourdieu chama de “leis 

invariantes” (BOURDIEU, 2007a, p. 11) - que se aplicam a qualquer campo: 1º) 

reconhecimento de um objeto de luta comum; 2º) pessoas para jogar o jogo, ou seja, 

atores/atrizes que denotem conhecimento das regras do jogo; e 3º) unidade manifestada por 

seus/suas agentes contra todo ataque que tente denunciar os interesses reais em jogo 

(MARTINO, 2005, p. 33).  

O objeto de luta comum da primeira lei assinalada por Martino imbrica-se na noção 

de verdade. No campo jurídico, por exemplo, está-se em busca da verdadeira interpretação da 

norma (ou a mais justa, a mais equitativa etc.) a ser aplicada a certo caso concreto. No campo 

jornalístico, persegue-se “a” verdade sob/sobre os fatos12. No campo da arte erudita, 

identifica-se aquilo passível de ser classificado como arte: “a” verdadeira arte. O direito de 

dizer “a” verdade sobre “a” verdade - objeto de lutas simbólicas do campo - conquista-se em 

simbiose com o exercício do dizer “a” verdade sobre o próprio campo: o que são direito, 

jornalismo e arte? Questionamento que pressupõe outro: quem tem o direito de dizer o que 

são direito, jornalismo e arte? 

Existe, no entanto, necessariamente um acordo tácito acerca do objeto de luta, 

mesmo entre aqueles(as) radicalmente opostos no campo (BOURDIEU, 2007b, p. 141), ou 

seja, entre aqueles(as) cujas concepções do que seja “a” verdade sobre o objeto e o campo são 

diametralmente opostas. “Querer fazer a revolução em um campo é concordar com o essencial 

do que é tacitamente exigido por esse campo, a saber, que ele é importante, que o que está em 

jogo aí é tão importante a ponto de desejar aí fazer a revolução” (Idem, p. 140). “A” verdade 

do campo aloca-se, desse modo, menos nos sujeitos em posição de dominância nas estruturas 

do campo e na decorrente competência em dizer “a” verdade, e mais no comprometimento de 

                                                           
12 Já afirmei anteriormente neste trabalho, citando Pierre Bourdieu, que se existe uma verdade, é que a verdade é 
objeto de disputas. 
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todos os sujeitos do campo, dominantes e dominados(as), com “a” verdade acerca da 

importância do objeto de lutas. Um acordo tácito - elaborado no plano inconsciente do habitus 

- constrói comprometimentos tamanhos dos sujeitos com o objeto, que Bourdieu chega a 

sentenciar: “quem luta por um objeto pode estar possuído por ele” (Idem, p. 146). 

A segunda lei apontada por Martino, qual seja, aquela relativa à presença de pessoas 

para jogar o jogo (as lutas simbólicas) e seu conhecimento das regras do jogo, requer uma 

referência direta ao conceito de habitus. Admitir as regras é algo aquém da cognição 

consciente, é o habitus do sentido do jogo, e “ter o sentido do jogo é ter o jogo na pele” 

(Idem, p. 144). A incorporação (o tornar corpo) das estruturas objetivas (Idem, p. 42) por 

meio do habitus naturaliza regras, estratégias de luta e tomadas de posição. 

As estratégias dos agentes e das instituições que estão envolvidos nas lutas literárias, 
isto é, suas tomadas de posição (específicas, isto é, estilísticas, por exemplo, ou não-
específicas, políticas, éticas etc.), dependem da posição que eles ocupem na estrutura 
do campo, isto é, na distribuição do capital simbólico específico, institucionalizado 
ou não (reconhecimento interno ou notoriedade externa) e que, através da mediação 
das disposições constitutivas do habitus (relativamente autônomo em relação à 
posição), inclina-os seja a conservar seja a transformar a estrutura dessa distribuição, 
logo, a perpetuar as regras do jogo ou a subvertê-las (BOURDIEU, 2007b, p. 63-64).  

 

O habitus (relativamente autônomo em relação à posição) é determinado pela 

posição e determina a tomada de posição. Apesar de serem fortes os riscos de amparar o 

entendimento dessa afirmação num mecanicismo de fundo cartesiano, é de se lembrar que ela 

(a afirmação) dá-se dentro da compreensão gramsciana do bloco histórico, em regime de 

estruturação recíproca em que as estruturas estruturantes são estruturadas (BOURDIEU, 

2007b, p. 43). Quanto maior a aproximação no campo entre sujeitos, maior a probabilidade de 

esses sujeitos tomarem posições aproximadas. Está-se a trabalhar, ressalte-se, com a idéia de 

probabilidade em razão da já anunciada autonomia relativa do habitus.  

Ademais, certa cautela precisa ser adotada quando da definição da posição ocupada 

por um sujeito num campo específico ou no espaço social: “a posição de um indivíduo ou de 
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um grupo na estrutura social não pode jamais ser definida apenas de um ponto de vista 

estritamente estático” (Idem, 2005, p. 7), o que significa que, por mais que a Editora Abril 

esteja numa posição bastante próxima da posição de Globo no campo midiático (no latifúndio 

simbólico mesmo), é possível haver discordâncias entre elas - e há, como demonstrarei 

adiante - em momentos históricos específicos do campo e de sua relação com o espaço social 

em que Abril e Globo se distanciam por posicionamentos discordantes. Esse movimento 

referenda a existência de elementos conjunturais e a lógica da reciprocidade: se a posição 

condiciona um posicionamento, um posicionamento é ao seu tempo capaz de demarcar 

posições. 

À terceira lei geral dos campos indicada por Martino, a da unidade manifestada por 

seus/suas agentes contra todo ataque que tente denunciar os interesses reais em jogo, 

associarei dois conceitos: o de hegemonia, amplamente trabalhado no capítulo precedente, e o 

de violência simbólica. Ora, a hegemonia se completa pela fabricação de consensos, ou de 

acordos tácitos construídos em níveis pré-conscientes. Nela, mesmo sujeitos com interesses 

opostos são agrupados, como as classes sociais em situação de contradição estrutural, 

fundando a coesão necessária à sutura do bloco social. Resulta da (e demanda a) hegemonia a 

inclusão do diferente. Contudo, não de todo diferente, apenas daquele diferente que, apesar de 

incluso em subordinação, não seja tão diferente a ponto de não consensuar com o que 

realmente importa para a manutenção do bloco.  

O consenso básico de um campo é o da relevância do próprio campo, umbilicalmente 

vinculado ao consenso a respeito de sua autonomia. Como dito anteriormente neste capítulo, 

qualquer denúncia que desafie a autonomia em questão a partir da anexação simbólica de 

interesses externos ao processo de reconhecimento e consagração que se opera no interior do 

campo, deve ser repelida. Em decorrência dessa normatização - adequada ao movimento 
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histórico de preservação do campo - o discordante que ousa discordar além das fronteiras da 

discordância prevista na feitura da hegemonia é negado por essa hegemonia, não pertence ao 

campo. Tal processo de negação - debatido no capítulo primeiro deste texto - percorre o 

habitus. Sua complexidade, por isso, está na inconsciência em que ele se desenvolve. 

 O campo não atenta para os limites que impõe a si mesmo no ato de constituir-se 

(BOURDIEU, 2007b, p. 62): “os jogos sociais são jogos que se fazem esquecer como jogos e 

a illusio é essa relação encantada com um jogo que é produto de uma relação de cumplicidade 

ontológica entre as estruturas mentais e as estruturas objetivas do espaço social” (Idem, p. 

139). Faz-se, portanto, um encantamento tanto de dominantes como de dominados(as), 

resultado da violência simbólica, um artifício hegemônico irmanado àquele da negação. 

A violência simbólica é a “dominação ao mesmo tempo sofrida como pressão e 

aceita através do reconhecimento e da obediência” (Idem, p. 08). “A violência é essa violência 

que extorque submissões que sequer são percebidas como tais, apoiando-se em ‘expectativas 

coletivas’, em crenças socialmente inculcadas” (Idem, p. 171). Em suma, é a violência 

consentida pelo sujeito violentado porque perfilhada como legítima. É aquilo que Paulo Freire 

chama de contradição opressor-oprimido, relação em que o sujeito opressor é hospedado 

(incorporado) no sujeito oprimido e neste último se reproduz como se fosse o próprio 

oprimido (FREIRE, 2003, p. 32). A conseqüência direta da violência simbólica é justamente a 

existência do supracitado “diferente previsto”, em outras palavras, o diferente que, apesar de 

subordinado, termina por acreditar mais ou menos inconscientemente na legitimidade das 

relações de dominação. 

O IV Congresso Brasileiro de Publicidade é um arquétipo da lógica interna do campo 

midiático. A reunião dos(as) mil e quinhentos(as) profissionais - mencionados(as) não 

acidentalmente por Veja - demarca sobretudo a relevância do objeto em questão. O acordo 
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tácito fundante se realiza antes mesmo de qualquer um(a) dos(as) participantes adentrar no 

espaço físico do evento ou se inscrever nele. De fato, a importância da publicidade está 

traçada desde o acordo prévio entre as organizações promotoras. Estas organizações, embora 

não sejam empresas específicas do ramo publicitário, ocupam posições de dominância em seu 

campo originário, o midiático.  

As relações entre o campo publicitário e o campo midiático podem ser 

compreendidas como de espécie e gênero. Globo, SBT, Grupo Bandeirantes e Editora Abril, 

quatro das cinco famílias citadas no princípio deste capítulo, empenham-se para a criação de 

uma tomada de posição sobre a publicidade. Para tanto, não se limitam a somar as posições de 

cada uma das organizações. Aglutinam mil e quinhentos profissionais da área para a 

constituição da legitimação necessária à elaboração de uma carta de repúdio - assinada não 

por Globo ou Editora Abril simplesmente - contrária à aludida sanha regulatória. É provável 

que nem todos(as) os/as profissionais presentes no evento concordem com o documento final 

cujo trecho foi reproduzido na Carta ao Leitor de Veja. A existência desses “discordantes”, 

todavia, não impede a legitimação referida. O “estar em”, admitir que o jogo precise ser 

jogado (BOURDIEU, 2007b, p. 139), faz-se suficiente para a configuração do respaldo 

exigido.  

A imposição de “freios externos” através da regulação estatal é repelida pelos 

membros do campo publicitário e pelas organizações ocupantes de posições de dominância no 

campo midiático. A unidade dos sujeitos contra denúncias sobre os interesses reais em jogo 

passa a priori pela defesa do objeto “publicidade”. A publicidade certamente constitui um 

produto do campo midiático imprescindível à lógica do campo. Veja, por exemplo, reserva 

metade de suas páginas semanais a propagandas. Para legitimar a cizânia do campo à “sanha 

regulatória”, Veja proporciona a seguinte alegação, logo após constatar, como antes frisado, 
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que a publicidade não causa obesidade, alcoolismo ou acidentes de trânsito: “é ela (a 

publicidade) que viabiliza, do ponto de vista financeiro, a liberdade de imprensa e a difusão 

de cultura e entretenimento para toda a população". 

Veja não divulga no corpo de seu texto as cifras advindas do espaço destinado à 

publicidade entre suas páginas ou o lucro (material ou simbólico) que esse espaço garante. 

Limita-se a argumentar que, “do ponto de vista financeiro” - o que se torna, de resto, uma 

abstração - a publicidade assegura a liberdade de imprensa e a difusão da cultura. Vale-se a 

revista primeiramente do artifício ideológico que desloca sua posição para aquela abóbada 

celestial tratada no primeiro capítulo deste texto. Na abóbada, resta Veja acima dos conflitos 

sociais ou no plano “da defesa intransigente do Brasil”. Enfim, que “cidadão de bem” poderia 

ser contrário à liberdade de imprensa e à difusão da cultura? Ancora-se Veja 

concomitantemente na autodefesa do campo midiático. Trazer à tona a “liberdade de 

imprensa” engendra arrastar para sua argüição o peso simbólico de todo o campo jornalístico, 

mais um subcampo do campo midiático. Essa autodefesa se torna mais contundente quando 

Veja atua em amparo à “informação”:  

É salutar que a Constituição estabeleça ser da alçada das leis federais impor 
eventuais restrições à propaganda de tabaco, álcool, agrotóxicos, medicamentos e 
terapias. Mas coisa bem diferente é proibir, sem mais nem menos, a publicidade de 
tais produtos – e encarar como propaganda até mesmo o que é pura informação 
(VEJA, 2008b, p. 9). 
 

“Pura informação” seguramente é mais um elemento discursivo arremessado à 

abóbada celestial. Mais adiante, ainda neste capítulo, dedicarei algumas linhas à 

desconstrução da teoria hegemônica acerca da “informação”, ao pôr em xeque sua 

“objetividade”. Por ora, basta dizer que a pureza dessa informação não passa de uma 

equiparação a “a” verdade, objeto de luta do campo jornalístico com o qual seus membros se 
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comprometem e pelo qual são possuídos. Veja distingue essa pureza - bastante próxima 

ideologicamente da pureza da teoria pura do direito, ou da arte pura - da publicidade.  

O que diferencia “informação” de “publicidade” - e não é pronunciado por Veja - 

chama-se “dinheiro”. O campo publicitário liga-se à idéia de venda, material ou simbólica, 

mais diretamente do que o campo jornalístico. O interesse do campo publicitário em “mostrar 

para lucrar” contrasta com o desinteresse do campo jornalístico em informar por informar - o 

que, insisto, está assaz próximo da arte pela arte e do direito pela norma fundamental vazia de 

conteúdo: “nos jogos nos quais, por exemplo, é preciso demonstrar ‘desinteresse’ para ter 

êxito, eles podem realizar de maneira espontaneamente desinteressada, ações que estejam de 

acordo com seus interesses” (BOURDIEU, 2007b, p. 147). O contraste em questão fabrica 

uma assimetria de pesos simbólicos entre publicidade e jornalismo que confere ao segundo 

campo uma maior habilidade de servir à mediação. 

A articulação discursiva entre publicidade e informação levada a cabo pela revista é 

sobremaneira interessante. Vejamos seus passos. Veja inicialmente agrega à publicidade, “do 

ponto de vista financeiro”, a função de afiançar a liberdade de imprensa, pressuposto do 

campo jornalístico. Como dito, Veja silencia sobre seus dividendos. Depois, Veja opõe a 

(pura) informação, o produto do exercício da liberdade de imprensa, à publicidade, 

exatamente o que garante essa liberdade. A oposição entre a publicidade garantidora da 

existência da informação e a própria informação percorre aquilo que Bourdieu chama de 

esquecimento do arbitrário, ou de sua gênese. Em algum momento entre o financiamento 

publicitário e a produção da informação opera-se uma purificação simbólica. Tal momento é 

de competência do campo jornalístico que funciona como espaço mediador. Nunca é demais 

lembrar que Veja ocupa posição de dominância nesse campo e que “ninguém pode lucrar com 
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o jogo, nem mesmo os que o dominam, sem se envolver no jogo, sem se deixar levar por ele” 

(BOURDIEU, 2007a, p. 85). 

A mediação orquestrada mais ou menos inconscientemente pelos membros do campo 

jornalístico produtora da purificação simbólica é permitida pelo grau de refração ou de 

autonomia das estruturas do campo. “As mudanças que continuamente ocorrem no interior do 

campo de produção originam-se da própria estrutura do campo” (BOURDIEU, 2007b, p. 68). 

O momento da purificação é, portanto, estrutural. Daí Veja se proteger discursivamente no 

peso simbólico do campo jornalístico: ao se deparar com ele e não com os lucros de Veja 

advindos da publicidade, o/a leitor(a) de Veja encontrará uma “informação” e não uma 

“publicidade”, algo que apesar de sua significância, não concebe o mesmo peso simbólico da 

primeira13. No fim, a conclusão de Veja é a de que a “sanha regulatória” é tão absurda que 

alcança inclusive a informação - ou a publicidade que é “pura informação” - sendo a 

publicidade apenas o seu começo. 

É de se notar, em suma, a presença de duas mediações salientes. A primeira que 

expus é a sobrevinda dos(as) mil e quinhentos(as) profissionais do campo publicitário 

reunidos(as) no IV Congresso Brasileiro de Publicidade. A segunda é a operada pelo campo 

jornalístico, ou pela informação. Em ambas, os/as profissionais dos campos se encontram em 

relações de violência simbólica. 

 

2.2 Os meios de comunicação como partidos 

Cinco edições antes de dedicar sua “Carta ao Leitor” ao IV Congresso Brasileiro de 

Publicidade, a revista Veja havia publicado, no dia 18 de junho, na seção Brasil, uma matéria 

intitulada “Um perigoso precedente na TV paga: uma ação truculenta da Sky contra a MTV 

                                                           
13 A distinção entre informação e publicidade é mais um objeto sob conflito. 
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Brasil expõe a tensão latente nesse marcado” (VEJA, 2008d, p. 82). Tratava a matéria da 

suspensão, “sem aviso prévio”, pela Sky da transmissão do canal MTV, “para boa parte de 

seu 1,7 milhão de assinantes” (Idem). Segundo Veja, o sinal permaneceu disponível apenas 

em São Paulo. MTV Brasil e Sky possuíam um contrato que venceu em dezembro de 2007. 

Desde então, as empresas buscavam um novo acordo. “Com base em seus investimentos na 

programação e no crescimento da audiência, a emissora (MTV) – pertencente ao Grupo Abril, 

que também edita VEJA – reivindicava um aumento na remuneração paga pela Sky” (Idem). 

Sky, entretanto, relatava Veja, rechaçou diversas propostas, desejando a manutenção das 

condições previstas no contrato anterior, mas “agravadas por um mecanismo de reajuste da 

inflação que redundaria no achatamento dos ganhos da MTV” (Idem, p. 82-83). MTV então 

“protestou” (Idem). Sky respondeu ao protesto com aquilo que Veja chamou de “ultimato”: 

“ou aceitava o que se propunha, ou o canal seria tirado do ar em 48 horas, como acabou 

acontecendo” (Idem). Veja então cita André Mantovani, diretor-geral dos canais Abril, quem 

afirmava que MTV estaria aberta à negociação. Sky, contudo, “por meio de sua assessoria”, 

alegou “que a proposta que recebeu é "abusiva" e "teria impacto negativo" no preço de seus 

pacotes” (Idem). “Segundo a MTV, a Sky não apenas rompeu com a ética empresarial como 

ainda se apropriou de maneira indébita do conteúdo que ela produz – uma vez que continuam 

as transmissões em São Paulo, mesmo sem um contrato para regulá-las” (Idem).  

A exteriorização para além das fronteiras de um campo - as páginas de Veja, por 

exemplo - de suas disputas internas parece desafiar as leis invariantes discutidas no tópico 

anterior. Ora, uma matéria como a acima descrita arriscaria a denúncia, conduzida por um 

sujeito dominante no campo midiático, dos interesses reais em jogo. “Mais que um episódio 

circunscrito, o desacerto entre MTV e Sky reflete a tensão latente no mercado de TV paga 
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(não por acaso, a MTV recebeu o apoio de emissoras como a Bandeirantes ao lançar uma 

campanha de protesto contra a suspensão de seu sinal)” (Idem). 

O mercado brasileiro de TV por assinatura é dominado por duas operadoras, a Net e 
a Sky, que respondem por 78% dos 5,3 milhões de assinantes no país. Isso significa 
que nenhum canal ou produtor consegue se dirigir à maioria do público sem a 
bênção de ambas. Do capital da Sky, 74% está nas mãos de uma empresa controlada 
pelo grupo americano Liberty Media, assim como 49% dos votos da Net (mas muito 
mais do capital) pertencem à mexicana Telmex, do bilionário Carlos Slim. Nos dois 
casos, o restante das ações está nas mãos da Globo. O grupo que controla a maior 
rede aberta do país é o mesmo que manda na distribuição dos canais da TV paga – e, 
mais relevante neste contexto, é o mesmo que produz os mais fortes canais nacionais 
para essa plataforma, como GNT e Multishow (VEJA, 2008d, p. 83). 

 

A luta material e simbólica em questão, portanto, circula basicamente entre dois 

sujeitos dominantes partícipes do campo midiático nacional, a Editora Abril e a Rede Globo. 

Os números da Abril foram apresentados no início deste capítulo. Conheçamos minimamente 

alguns dígitos da Globo: 

Pesquisa do Instituto de Estudos e Pesquisas em Comunicação (EPCOM) concluída 
em 2002 revela que a Rede Globo é a líder com 223 veículos próprios ou afiliados - 
quase o dobro das redes SBT e Record, em segundo e terceiro lugar, 
respectivamente”. Além disso, a Globo detém 33,4% do total de veículos ligados às 
redes privadas nacionais de TV e controla o maior número de veículos em todas as 
modalidades: 61,5% das emissoras de TV de UHF; 40,7% dos jornais; 31,8% das 
TV VHF; 30,1% das emissoras de rádio AM e 28% das FM (LIMA, 2006, p. 101-
102). 

 

Nessa disputa, a Abril - e Veja conseqüentemente - acha-se em posição de 

subordinação. É uma DOMINANTE dominada (BOURDIEU, 2005, p. 193). Daí a exposição 

em suas páginas de uma contenda própria ao campo. Daí a aparência supracitada de que Veja, 

por isso, desafiaria as leis invariantes dos campos anteriormente discutidas. Para dar conta do 

debate acerca da “aparência” - o transitório, que aparece e desaparece (GRAMSCI, 1968, p 

13), ou o elemento conjuntural - eu lançarei mão do arsenal teórico gramsciano relativo aos 

partidos e da análise bourdieusiana sobre a televisão e o campo jornalístico. 

Numa passagem histórica do seu “A Questão Meridional”, Antônio Gramsci 

equipara os jornais Stampa e Corriere della Sera a partidos representantes de certas 
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instituições nacionais italianas como o Estado Maior, os bancos e a Confederação Geral da 

Indústria (GRAMSCI, 1987, p. 88). Os órgãos de comunicação são assim considerados como 

agentes partidários, intermediadores entre sociedade civil e Estado (ABRAMO, 2003, p. 46). 

Ora, o partido é, de acordo com Gramsci, o “Novo Príncipe”, aquele sujeito histórico 

incompatível com um indivíduo, demandante de uma coletividade (GRAMSCI, 1968, p. 22). 

Os partidos são o caminho mais apropriado para aperfeiçoar os/as dirigentes e a capacidade de 

direção (Idem, p. 20). Eles, os partidos, “podem-se apresentar sob os nomes mais diversos, 

mesmo sob o nome de antipartido e de ‘negação de partidos’” (Idem). Logo, a possibilidade 

de uma revista se fazer partido surge ainda que ela se utilize da ideologia do consenso ou se 

ponha acima da direita e da esquerda, no cume da “defesa intransigente do Brasil”. O mesmo 

digo sobre uma rede de televisão. Uma e outra dedicam esforços à formação de dirigentes, 

cada qual seguindo seu arcabouço tático.  

Conforme Gramsci, duas são as formas de partido que, “ao que parece” (Idem, p. 

23), fazem abstração da ação política imediata: o partido de elite e o de massa. O primeiro é 

“constituído por uma élite de homens de cultura, que têm a função de dirigir do ponto de vista 

da cultura, da ideologia geral, um grande movimento de partidos afins” (Idem). O segundo, 

por sua vez, sendo de massas, “não têm outra função política que a de uma fidelidade 

genérica, de tipo militar, a um centro político visível ou invisível” (Idem, p. 24).  

Veja e Globo ocupam lugares híbridos nessa classificação. Isto porque se Veja não 

atinge às massas como a Rede Globo o faz, não deixa de massificar, no sentido de 

homogeneizar, seu público “qualificado” de leitores(as). Globo, ao seu tempo, têm acesso aos 

lares de todo um país, mas não pode ser reduzida a um maquinário manipulador de “massa de 

manobra” (Idem, p. 24). A noção de “massa” em Gramsci inclusive, como eu procurarei 

sopesar no quarto capítulo deste texto, sofreu amadurecimentos relevantes agenciados por 
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intelectuais como Benjamin e Martin-Barbero. Ademais, Globo não deixa de exercer função 

de direção. Ocupando posição de alta dominância no campo televisivo, concretiza o papel 

construído pela televisão de arbitragem do acesso à existência social e política - “o mundo 

social é descrito-prescrito pela televisão” (BOURDIEU, 1997, p. 29) - como veremos adiante.  

Ressalto, entretanto, a notabilidade da classificação gramsciana sob discussão. Ao 

trazer elementos como “direção” e “massa” para a análise dos partidos e ao conceder aos 

meios de comunicação o sentido de partido, Gramsci origina a incubação teórica de uma 

correlação entre meios e hegemonia, ou seja, entre meios e mediações. A seguinte passagem é 

elucidativa. 

 Embora cada partido seja a expressão de um grupo social e de um só grupo social, 
ocorre que, em determinadas condições, determinados partidos representam um 
grupo social na medida em que exercem uma função de equilíbrio e de arbitragem 
entre os interesses do seu grupo e os outros grupos, e na medida em que buscam 
fazer com que o desenvolvimento do grupo representado se processe com o 
consentimento e com a ajuda dos grupos aliados, e muitas vezes dos grupos 
decididamente inimigos (GRAMSCI, 1978, p. 22). 

 

O “consentimento” e a “ajuda” citados no trecho acima se referem ao consenso 

fundante da feitura da hegemonia. Aludem também à violência simbólica, caso estejam-se a 

considerar os processos de dominação. A função do partido (e dos meios de comunicação) de 

representação de um determinado grupo social, destarte, é a da fabricação da hegemonia. No 

caso sob discussão, Veja e Globo, respeitadas as suas diferenças, lutam na representação de 

grupos diversos. Dois pontos, entretanto, necessitam de aclaramento: a) como debatido no 

início do capítulo precedente, a “representação” desses grupos de modo algum é reduzível a 

qualquer instrumentalização, pois os partidos são sujeitos constituintes dos grupos que 

representam; e b) a multiplicidade dos grupos no caso em tela é um elemento conjuntural. 

Sobre o segundo ponto, vejamos. 

Este princípio tem importância política porque a verdade teórica de que cada classe 
possui apenas um partido é demonstrada, nos momentos decisivos, pela união em 
bloco de agrupamentos diversos que se apresentavam como partidos 
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“independentes”. A multiplicidade existente antes era apenas de caráter 
“reformista”, referia-se a questões parciais. Em certo sentido, era uma divisão do 
trabalho político (útil nos seus limites), mas uma parte pressupunha a outra, tanto 
que nos momentos decisivos, quando as questões principais foram colocadas em 
jogo, formou-se a unidade, criou-se o bloco (GRAMSCI, 1968, p. 31). 

 

A contenda simbólica entre Veja e Globo a respeito de MTV e Sky exprime as 

“questões parciais” e não as “questões principais”. Dentre estas últimas estão, por exemplo, o 

IV Congresso Brasileiro de Publicidade e sua carta de repúdio, em que os partidos - ou o 

partido, dado cada partido não ser mais que uma nomenclatura de classe (GRAMSCI, 1968, p. 

25) - exercem suas funções de polícia, “isto é, de tutela de uma determinada ordem política e 

legal” (Idem, p. 28) naquilo que na divisão do trabalho político lhes era decisivo. Por certo, a 

avaliação do “principal” e do “parcial” também depende da conjuntura histórica da qual ela 

emerge. O “principal” não é naturalmente principal: a construção estrutural do principal e do 

parcial requer o reconhecimento da historicidade da própria estrutura e de suas relações com a 

superestrutura. Para melhor compreender essa dinâmica, basta um olhar sobre ela a partir da 

reciprocidade do bloco histórico. Os trechos abaixo, retirados da mesma matéria de Veja 

sobre MTV e Sky, servirão à exemplificação. 

Encontra-se atualmente na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos 
Deputados um projeto de lei que estabelece um novo marco regulatório para o setor, 
o PL 29. Ele busca fixar regras para a entrada das empresas de telefonia na TV paga 
– o que, por si só, deverá fomentar a concorrência. E também instituir mecanismos 
de incentivo à produção áudio-visual brasileira. Prevê a criação de um fundo de 500 
milhões de reais para o financiamento dessa produção (VEJA, 2008d, p. 83). 

 

Continuava Veja algumas linhas à frente: “o embate em torno do PL 29 é intenso – e 

o episódio Sky versus MTV pode ser visto como seu corolário. Se o projeto de lei já houvesse 

sido aprovado, a Sky jamais poderia ter feito o que fez” (VEJA, 2008d, p. 83). Em julho Veja 

se opunha à “sanha regulatória” estatal. Em junho, todavia, a mesma Veja, quando de seu 

embate com a Rede Globo, falava no estabelecimento de um novo marco regulatório. 

Seguramente os objetos em conflito nos dois casos são diferentes: num, a publicidade, noutro 
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a TV paga. Seus pesos simbólicos são, portanto, diversos. Mas o recurso à regulação externa 

ao campo no segundo caso e sua repelência no primeiro são mudanças emblemáticas da 

historicidade avaliativa do principal e do parcial. A “regulação” aparece aí como um bem 

simbólico sob conflito, requerido ou repelido pelo sujeito a depender da conjuntura.  

Veja, no segundo caso, chega a alegar o fomento da concorrência no campo. Dessa 

alegação extraio a deixa para o debate acerca de um componente teórico sem o qual a análise 

da disputa entre Veja e Globo restaria deficitária: a intimidade do campo midiático com o 

mercado. Para avançar nesse debate, valer-me-ei das contribuições de Pierre Bourdieu em seu 

“Sobre a televisão”.  

“O campo do jornalismo tem uma particularidade: é muito mais dependente das 

forças externas que todos os outros campos de produção cultural, campo da matemática, 

campo da literatura, campo jurídico, campo científico etc.” (BOURDIEU, 1997, p. 76). Há no 

campo um atrelamento direto à demanda externa por meio da qual o peso do “pólo comercial” 

se “impõe com uma brutalidade particular” (Idem).  O índice de audiência converte o mercado 

numa instância legítima de legitimação (Idem, p. 37), fenômeno profanador dos ritos de 

consagração de outros campos, como o da arte erudita e o jurídico. No que tange à televisão, a 

audiência reverbera ainda mais densamente as pressões do comércio (Idem, p. 52).  

De maneira alguma, no entanto, a explicação sobre o campo jornalístico - ou o 

midiático - pode ser reduzida a fatores econômicos. “Por exemplo, não se pode explicar o que 

se faz na TF1 apenas pelo fato de que essa emissora é propriedade de Bouygues” (Idem, p. 

55). Também, não é possível explicar Globo ou Veja em razão da família Marinho ou da 

Civita exclusivamente. “É evidente que uma explicação que não levasse em conta esse fato 

seria insuficiente, mas a que levasse em conta apenas isso não seria menos insuficiente. E o 

seria talvez ainda mais porque teria a aparência de ser suficiente” (Idem, p. 55-56). Para a 
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compreensão do campo do jornalismo faz-se imprescindível o conhecimento das relações de 

forças objetivas do campo e dos caminhos de construção da mediação.  

O conjunto das relações de forças objetivas constituintes da estrutura do campo 

firma-se na lógica da concorrência: “a concorrência incita a exercer uma vigilância 

permanente (que pode chegar à espionagem mútua) sobre as atividades dos concorrentes, a 

fim de tirar proveito de seus fracassos, evitando seus erros, e de contrapor-se a seus sucessos” 

(Idem, p. 107-108). Dá-se, porém, que longe de impulsionar a originalidade e a diversidade, a 

concorrência gera uniformidade no campo (Idem, p. 108). A produção da informação dá 

pistas desse processo. Num certo momento, Bourdieu questiona como são informadas essas 

pessoas encarregadas de nos informar. E responde: “fica claro que, em linhas gerais, são 

informadas por outros informantes” (Idem, p. 35), ou seja, por seus/suas concorrentes no 

campo. É a informação sobre a informação que termina por decidir num determinado meio 

acerca do que deve ser transmitido “e isso leva a uma espécie de nivelamento, de 

homogeneização das hierarquias de importância” (Idem, p. 36).  

Essa uniformização vincula-se a um processo de seletividade que, por sua vez, diz do 

habitus percorrido pelos meios de comunicação e pelos(as) jornalistas, de imposições de 

princípios de visão de mundo (Idem, p. 66). Tratarei detidamente dessa seletividade ainda 

neste capítulo. Por ora, satisfaz perceber que ela provoca uma censura, que é autocensura do 

campo, não reduzível à censura econômica ou à política (Idem, p. 19). “A censura mais 

radical é a ausência” (BOURDIEU, 2007a, p. 55). A autocensura compõe aquilo que 

Bourdieu chama de mecanismos anônimos - porque não são os Civita ou os Marinho 

unicamente - e invisíveis - porque não são apenas financeiros (BOURDIEU, 1997, p. 20). 

Funciona como um jogo de espelhos, refletindo-se mutuamente e produzindo um “formidável 
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efeito de barreira, de fechamento mental” (Idem, p. 33). São mecanismos de circulação 

circular (Idem, p. 34).  

Nesse jogo de espelhos, a televisão ocupa centralidade no “monopólio de formação 

das cabeças” (Idem, p. 23). A agenda do campo - e do espaço social conseqüentemente, 

considerado o peso estrutural do campo jornalístico sobre os demais campos (Idem, p. 80) - é 

definida pela televisão.  Até os temas lançados pela imprensa escrita só adquirem centralidade 

quando retomados pela televisão (Idem, p. 71). Daí o valor de acessar as relações de forças 

objetivas do campo: Globo, sendo “o grupo que controla a maior rede aberta do país” (VEJA, 

2008d, p. 83), mesmo quando toma uma posição oposta a de Veja - vide o caso entre MTV e 

Sky - não perde sua intimidade estrutural com a revista cuja circulação é o dobro da soma da 

de todas as outras revistas semanais de informação. 

De fato, além do papel da televisão, destacado por Bourdieu, a propósito da imprensa 

escrita, entre Veja e Globo há especificamente uma homologia. Globo no campo midiático 

geral e Veja no campo das revistas semanais de informação possuem “condições análogas de 

posicionamento” (MARTINO, 2005, P. 161). Exercem hegemonias homólogas (Idem, p. 

162). Isso ainda que no campo midiático como um todo, Veja seja uma DOMINANTE-

dominada, como dito antes, em comparação a Globo. É bem por isso que na matéria que trata 

da celeuma entre MTV e Sky, Veja, em posição de subordinação, utiliza-se do lócus de Globo 

como “o grupo que controla a maior rede aberta do país” para lhe fazer uma crítica à 

monopolização do mercado televisivo. Mas é também por isso que, ao provar sua 

credibilidade em números no campo das revistas semanais de informação, onde se encontra 

em posição de dominância, Veja declara orgulhosamente ser a revista cuja circulação “é o 

dobro da soma da de todas as outras revistas semanais de informação”. O discurso contrário à 
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monopolização desaparece no segundo caso. Mais um elemento conjuntural, portanto, envolto 

numa cumplicidade estrutural entre dois sujeitos dominantes.  

As implicações das hegemonias homólogas entre a televisão (analisada agora 

genericamente) e Veja imbricam-se na feitura das mediações entre campo midiático e espaço 

social. Dentre tais mediações está uma indispensável ao desenvolvimento deste texto, qual 

seja, aquela que opera uma transmutação simbólica de “audiência” em “democracia”, que 

transfere os mecanismos de legitimação das sanções específicas impostas pelos campos 

especializados para a consagração midiática pelo número e pela visibilidade (BOURDIEU, 

1997, p. 110). Nessa permuta, a televisão desempenha função crucial. De antemão, importa 

afirmar que a televisão arquitetou-se historicamente numa prática de negação das diferenças.  

Embora massificada, a imprensa sempre refletiu diferenças culturais e políticas, e 
isto não somente graças à necessidade de “distinção”, mas também por corresponder 
ao modelo liberal em sua busca da expressão para a pluralidade que compõe a 
sociedade civil. Também o rádio, por outro lado, estando próximo do popular, desde 
o início fez presente a diversidade do social e do cultural. Já a televisão 
desenvolverá ao máximo a tendência à absorção das diferenças. E falo de absorção 
porque é esta sua forma de negá-las: exibindo-as livres de tudo aquilo que as 
impregna de conflitividade. Nenhum outro meio de comunicação tinha permitido o 
acesso a tanta variedade de experiências humanas, de países, de povos, de situações. 
Mas também nenhum outro jamais as controlou de tal modo que, em vez de implodir 
o etnocentrismo, terminasse por reforçá-lo (MARTIN-BARBERO, 2008, p. 253). 

 

Martin-Barbero prossegue em sua argumentação destrinchando a espetacularização 

televisiva do cotidiano. A televisão articula uma familiarização que, ao explorar semelhanças 

superficiais, “acaba nos convencendo de que, se nos aproximarmos o bastante, até as mais 

‘distantes’, as mais distanciadas no espaço e no tempo, se parecem muito conosco” 

(MARTIN-BARBERO, 2008, p. 254). Além dessa familiarização - e por mais que aparente 

um paradoxo - a televisão pronuncia um distanciamento, uma exotização. Nela, converte-se 

o/a outro(a) “na estranheza mais radical e absoluta” (Idem). O/a outro(a) estranhado(a) não 

parece manter qualquer relação conosco ou com o nosso mundo (Idem). Por um ou por outro 

caminho, “o que se impede é que o diverso nos detenha, nos questione, mine até o nosso mito 
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de desenvolvimento, segundo o qual existe um único modelo de sociedade compatível com o 

progresso e, portanto, com o futuro” (Idem).  

O “único modelo” assinalado por Martin-Barbero nutre aproximação ideológica com 

a ideologia do consenso. A televisão reativa a lógica evolucionista (Idem, p. 257), põe-se ao 

lado da tecnologia - como se as tecnologias fossem “meras ferramentas transparentes” 

desprovidas de um aparato ideológico (Idem, p. 259) - da modernidade e, finalmente - como 

numa relação cartesiana de causa e conseqüência - da democracia14. Aqui a “audiência” 

ingressa como justificativa para a conclusão sobre o caráter “democrático” da televisão. A 

atenção à maioria levada a cabo pelo meio e entrelaçada ao “nivelamento por baixo” 

(BOURDIEU, 1997, p. 94) serve como “forma perversa de democracia direta” (Idem, p. 92): 

“a invocação do povo legitima o poder da burguesia na medida exata em que essa invocação 

articula sua exclusão da cultura” (MARTIN-BARBERO, 2008, p. 35). A transmutação 

televisiva da audiência em democracia opera uma mediatização midiática do econômico 

(Idem, p. 87). Algo próximo do debatido no tópico anterior e que envolvia a publicidade e a 

informação.  

Veja possui os limites da imprensa escrita, não atinge a quantidade de público da 

televisão, mas nem por isso deixa de - em sua hegemonia homóloga - valer-se de táticas 

equivalentes. O respaldo de sua credibilidade em seus “leitores qualificados” que “formam 

um contingente de quase 1 milhão de assinantes e cerca de 200.000 compradores em bancas e 

supermercados” (VEJA, 2007a, p. 9) é apenas uma das manifestações dessa equivalência. No 

próximo tópico, pautar-se-ão outros artifícios mediadores - em situação de homologia com o 

                                                           
14 No capítulo anterior, quando da análise da matéria de Veja a respeito do primeiro e do terceiro mundos 
existentes no Brasil, muitos dos argumentos erigidos por Martin-Barbero e apresentados nos parágrafos acima, 
em maior ou menos grau apareceram. Nada disso constitui simples repetição ou coincidência, no entanto. A 
similitude entre a prática ideológica discursiva de Veja e a televisão reforça a homologia que venho trabalhando 
no presente tópico. 
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meio televisivo ou próprios da imprensa escrita - cumpridores do papel de legitimação do 

campo midiático. 

 

2.3 Jornalistas como intelectuais e seus artifícios simbólicos de legitimação 

Até então, neste texto, tenho privilegiado o debate sobre as posições dos meios de 

comunicação no campo midiático e no subcampo jornalístico, suas lutas simbólicas e relações 

de forças. O estudo dos meios, todavia, mostra-se insuficiente se desmembrado do estudo 

dos(as) agentes formadores(as) do meio, ou seja, daqueles(as) que internamente aos meios e 

entre eles desempenham mediações, os/as jornalistas. Neles(as), obra-se uma retradução da 

estrutura do campo através de uma pessoa ocupando certa posição nesse espaço 

(BOURDIEU, 1997, p. 69). Os/as jornalistas impendem um adensamento nas mediações 

fabricadas no processo de hegemonização. “Manipulam mesmo tanto melhor, bem 

freqüentemente, quanto mais manipulados são eles próprios e mais inconscientes de sê-los” 

(Idem, p. 21). O presente tópico, destarte, pretende tratar tanto dos(as) jornalistas, como de 

seus artifícios mais ou menos inconscientes de legitimação de suas práticas. No que tange 

aos/às jornalistas, inicio a abordagem por um diálogo teórico com a noção gramsciana de 

intelectuais.  

Em sua conceituação do “intelectual”, Gramsci argúi que todos os homens (e todas 

as mulheres) o são. Dá-se, porém, que nem todos(as) preenchem na sociedade tal função 

(GRAMSCI, 2006, P. 18).  Intelectuais, dessa forma, fazem-se dirigentes porque possuem 

“uma especialização cultural e, ao mesmo tempo, uma visão do processo histórico no qual se 

insere a sua especialização” (GRUPPI, 1978, p. 89). Intelectuais são os/as mediadores do 

consenso, os sujeitos que dão homogeneidade à classe dominante e à sua direção (GRUPPI, 
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1978, p. 80). Elaboram-se, contrariamente ao que propaga a tradição idealista, segundo 

processos históricos concretos (GRAMSCI, 2006, p. 20).  

Todo grupo social, nascendo no terreno originário de uma função essencial no 
mundo da produção econômica, cria para si, ao mesmo tempo, organicamente, uma 
ou mais camadas de intelectuais que lhe dão homogeneidade e consciência da 
própria função, não apenas no campo econômico, mas também no social e no 
político (GRAMSCI, 2006, p. 15). 

 

Intelectuais fornecem “novas armas ao arsenal do grupo social ao qual estavam 

ligados” (GRAMSCI, 1966, p. 101). Os caminhos desse fornecimento, entretanto, variam 

conforme a organicidade ou a tradição desenvolvida pelos(as) intelectuais no espaço social: 

“enquanto os intelectuais orgânicos têm no capitalismo uma relação mais estreita com a 

produção, os intelectuais tradicionais têm uma relação mais mediatizada, desempenham 

porém, mais do que os intelectuais orgânicos, uma função política, de mediação política” 

(GRUPPI, 1978, p. 81).  Em maior ou menor grau, são “funcionários(as)” da hegemonia 

(Idem, p. 80), preparam-na, garantem o consenso às forças dominantes. Seja através da 

persuasão, seja por meio da educação, garantem a base de massas à classe dominante (Idem, 

p. 62), isso muito embora haja de costume uma cisão, material e simbólica, entre eles(as) - 

intelectuais - e as massas (GRAMSCI, 1966, p. 27):  

Os intelectuais concebem a si mesmos como os árbitros e mediadores das lutas 
políticas reais, os que personificam a “catarse” do momento econômico ao momento 
ético-político, isto é, a síntese do próprio processo dialético, síntese que eles 
“manipulam” especulativamente em seus cérebros, dosando-lhes os elementos 
“arbitrariamente” (isto é, passionalmente). Esta posição justifica o seu não-
“engajamento” completo no ato histórico real, sendo indubitavelmente cômoda: é a 
posição de Erasmo em face da Reforma (GRAMSCI, 1966, p. 217).  

 

Os/as intelectuais não mantêm uma relação imediata com o mundo da produção, mas 

mediatizada e - por que não? - midiatizada, “em diversos graus, por todo o tecido social, pelo 

conjunto das superestruturas” (GRAMSCI, 2006, p. 20). Intelectuais são armaduras flexíveis 

dos blocos sociais, pontos de sutura entre estrutura e superestrutura (GRAMSCI, 1987, p. 
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164). Seu conforto especulativo, apto à produção simbólica da concepção de “si mesmos 

como os árbitros e mediadores das lutas políticas reais”, funda-se na contradição estrutural 

histórica da qual emergem como dominantes DOMINADOS (BOURDIEU, 2005, p. 193): na 

hegemonia da qual são funcionários(as), os/as intelectuais estruturalmente agem como 

“‘prepostos’ do grupo dominante para o exercício das funções subalternas” (GRAMSCI, 

2006, p. 21). Nunca é demais, aliás, relembrar Marx e Engels: 

Reencontramos aqui a divisão do trabalho mencionada antes (pp. 28-34) como uma 
das forças capitais da história. Ela se manifesta também na classe dominante sob a 
forma de divisão entre o trabalho intelectual e o trabalho material, de tal modo que 
teremos duas categorias de indivíduos dentro dessa mesma classe. Uns serão os 
pensadores dessa classe (os ideólogos ativos, que teorizam e fazem da elaboração da 
ilusão que essa classe tem de si mesma sua substância principal), ao passo que os 
outros terão uma atitude mais passiva e mais receptiva em face desses pensamentos 
e dessas ilusões, porque eles são na realidade os membros ativos dessa classe e têm 
menos tempo para alimentar ilusões e idéias sobre suas próprias pessoas. Dentro 
dessa classe, essa cisão pode mesmo chegar a uma certa oposição e a uma certa 
hostilidade das duas partes em questão. Mas, surgindo algum conflito prático em que 
a classe toda fique ameaçada, essa oposição cai por si mesma, enquanto vemos 
valorizar-se a ilusão de que as idéias dominantes não seriam as idéias da classe 
dominante e que teriam um poder distinto do poder dessa classe (MARX, ENGELS, 
2007, p. 49). 

 

Gramsci associa aos partidos políticos a preparação de categorias de intelectuais. Os 

partidos garantiriam, de acordo com o comunista italiano, a soldagem entre intelectuais 

orgânicos(as) e tradicionais (GRAMSCI, 2006, p. 24). “Que todos os membros de um partido 

político devam ser considerados como intelectuais é uma informação que pode se prestar à 

ironia e à caricatura; contudo, se refletirmos bem, nada é mais exato” (Idem, p. 25). Apesar 

das distinções de grau, “importa a função, que é diretiva e organizativa, isto é, educativa, isto 

é, intelectual” (Idem).  

À justaposição conceitual entre partidos e meios de comunicação, agrega-se outra, 

desta vez, entre jornalistas e intelectuais (Idem, p. 53). Chega Gramsci a afirmar, inclusive, a 

existência entre os/as jornalistas da crença de serem eles(as) os “verdadeiros” intelectuais, 

assim como literatos(as), artistas e filósofos(as) (Idem). Esta última justaposição implica o 
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entendimento acerca de outro conceito gramsciano, o de “jornalismo integral”. Em definição, 

“jornalismo que não somente pretende satisfazer todas as necessidade (de uma certa 

categoria) de seu público, mas pretende também criar e desenvolver estas necessidades e, 

conseqüentemente, em certo sentido, gerar seu público e ampliar progressivamente sua área” 

(Idem, p. 197). Jornalismo que, em outras palavras, procura garantir a própria manutenção 

enquanto empresa comercial e enquanto produtor autônomo no mercado de bens simbólicos 

(MARTINO, 2005, p. 121). Afigura-se daí uma tensão dialética, pois se, como membros de 

uma corporação econômica, jornalistas irmanam-se a intelectuais orgânicos, mais diretamente 

submetidos à lógica empresarial, como partícipes do campo jornalístico perseguem a lógica de 

consagração do próprio campo, preenchendo a classificação gramsciana de intelectuais 

tradicionais. Aqui, não basta a difusão orgânica por um centro homogêneo. Aos intelectuais 

cabe a qualificação e a especialidade (GRAMSCI, 2006, p. 206).  

À medida que aumenta a autonomia do campo intelectual e artístico em relação às 
coerções e às demandas diretas das frações dominantes da burguesia, ou seja, à 
medida que se desenvolve um mercado de bens simbólicos, embora se amplie a 
força explicativa das características propriamente intelectuais ou artísticas dos 
produtores de bens simbólicos, a saber, o sistema dos fatores associados à posição 
que ocupam no campo intelectual, a ação destes fatores apenas especifica a ação do 
fator fundamental que consiste da posição da fração dos intelectuais e artistas na 
estrutura das classes dominantes (BOURDIEU, 2005, p. 192). 

 

É na tensão implícita ao jornalismo integral que os membros do campo jornalístico 

dedicam-se à criação dos artifícios simbólicos de legitimação a que aludi no título do presente 

tópico. “O jornalista exerce uma forma de dominação (conjuntural, não estrutural) sobre um 

espaço do jogo que ele construiu, e no qual ele se acha colocado em situação de árbitro, 

impondo normas de ‘objetividade’ e de ‘neutralidade’” (BOURDIEU, 2007a, p. 55). A 

objetividade e a neutralidade são artifícios simbólicos centrais, mas há outros, como a 

escravidão aos fatos, a repetição, a luta contra o tempo, a autocrítica do campo, o bom 
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jornalismo e o compromisso com “a” verdade. Todos eles atuam pela mediação midiática - 

assim como pela midiatização mediatizada - do bloco social em que a tensão entre 

organicidade e tradição encontra-se inserida. Nas próximas páginas, com o auxílio basilar dos 

trabalhos de Barros Filho e Martino, cada um dos artifícios supracitados será analisado. 

Dedicarei maior espaço a princípio, à análise da objetividade, para, a partir dela, detalhar os 

demais artifícios.  

“‘Objetivo’ significa precisamente, e tão somente, o seguinte: que se afirma ser 

objetivo, realidade objetiva, aquela realidade que é verificada por todos os homens, que é 

independente de todo ponto de vista que seja puramente particular ou de grupo” (GRAMSCI, 

1966, p. 69). Porém, no fundo, igualmente esta, é uma concepção particular do mundo, uma 

ideologia (Idem). A objetividade, portanto, é ideológica. Sustenta Gramsci que “não existe 

realidade em si mesma, em si e por si, mas apenas em relação histórica com os homens que a 

modificam” (Idem, p. 34). A distinção entre condições objetivas e subjetivas possui um 

caráter didático (Idem, 1968, p. 80), assim como a divisão entre estrutura e superestrutura no 

bloco histórico.  

O conceito de objetividade em Gramsci é alvo de uma polêmica histórica no campo 

marxista. São contundentes as críticas de alguns membros desse campo à persistência de um 

“voluntarismo” (MESZÁROS, 2007, p. 483), e mesmo de um “idealismo” (GRUPPI, 1978, p. 

119) na teoria gramsciana. Decodificar essa polêmica demanda a compreensão do contexto 

em que Gramsci se fazia como intelectual orgânico da classe trabalhadora, qual seja, o 

contexto da luta simbólica no campo marxista contra o materialismo vulgar. “Para Gramsci, 

afirmar essa existência em si e para si do mundo exterior, independentemente do sujeito que 

pensa, significa cair no misticismo e na teologia” (Idem, p. 118). A independência da 

objetividade com relação ao pensamento implicaria na independência do mundo com relação 
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aos sujeitos, o conservar-se no leito do pensamento religioso tradicional, “o qual supõe que o 

mundo existe enquanto existe um criador, de modo que o homem se encontra diante do 

mundo exterior enquanto esse é um mundo criado” (Idem).  

Luciano Gruppi então, após descrever sua compreensão do contexto em que Gramsci 

transitava, aponta sua crítica ao “idealismo” gramsciano baseada num desentendimento de 

Gramsci com determinados conceitos marxianos.  

Marx afirma que o sujeito é também atividade objetiva. Afirma que o sujeito se 
objetiva na práxis. Afirma também que o objeto não pode ser separado do sujeito; e 
confirma assim o caráter criativo do conhecimento, que o idealismo havia afirmado 
de um modo puramente abstrato. Mas Marx, embora com uma formulação ainda não 
madura, nem perfeitamente articulada, tem presente a distinção entre o que está 
diante de nós, independentemente de nós (Gegenstand), e aquilo que objetivamos 
(Objekt) (GRUPPI, 1978, p. 119-120). 

 

Embora a distinção entre sujeito e objeto seja metodológica, far-se-ia necessário, 

segundo Gruppi, distinguir entre objeto e realidade (Idem, p. 120) A oposição entre objeto e 

sujeito seria relativa (Idem), “nós a fazemos tão-somente quando enfrentamos o problema do 

conhecimento, para afirmar que o objeto precede o sujeito e que, se não existisse antes o 

objeto a conhecer, o sujeito não poderia conhecer o objeto” (Idem). Mas isso não teria em 

conseqüência a dependência do real. “Ao contrário, devemos nos orientar no sentido da 

afirmação de uma realidade que o pensamento não cria e da qual, aliás, o pensamento faz 

parte, de uma realidade que o pensamento conhece” (Idem, p. 121). Gruppi alerta que esse 

conhecer “não é intuição passiva, mas intervenção ativa no objeto” (Idem, p. 40). Desse 

modo, o sujeito conhece, “porém, não em sua unidade indistinta, mas na medida em que 

delimita objetos em tal realidade, ou seja, momentos que ela objetiva em função da práxis” 

(Idem, p. 121). “O homem delimita na realidade (Gegenstand) quem tem diante de si, na qual 

está imerso e da qual faz parte, objetos (Objekt) que interessam à sua práxis, e cujo grau de 

objetividade, de correspondência com o real, é comprovado pela própria práxis” (Idem).  
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Enxergo de resto dois problemas na discordância de Gruppi àquilo que ele chama de 

“idealismo” em Gramsci, estando ambos relacionados à dialética. O primeiro deles está na 

ausência de percepção em Gruppi de que a realidade não se encontra diante do sujeito apenas, 

não é somente o sujeito quem se acha inserido na realidade, mas ela também está introduzida 

no sujeito. A inserção da realidade no sujeito apresenta-se nas estruturas objetivas 

subjetivadas do habitus. Certamente, o sujeito exerce seletividade diante da realidade, mas 

nessa realidade há “partes” mais ou menos “objetiváveis” a depender da afinidade estrutural 

que o sujeito mantenha com ela. A realidade não existe em si para que dela retiremos nossas 

interpretações, objetos. A realidade possui uma história da qual participamos e a qual nos é 

inculcada. A familiaridade estrutural entre estruturas interiorizadas e estruturas reais é quem 

determina o que é ou não objetivável, não o sujeito simplesmente - isso sim seria cair no 

idealismo ou no voluntarismo. A construção do objeto, portanto, não é uma reação do sujeito 

à realidade preexistente em si, exterior àquele sujeito. É o resultado da correlação dialética 

entre as estruturas mentais e as reais, da unidade de contrários. Necessário, todavia, não 

perder de vista que mesmo tais estruturas mentais não são individuais, mas fenômenos sociais 

(BARROS FILHO, MARTINO, 2003, p. 43), daí o homem coletivo e a mulher coletiva de 

Gramsci.  

O segundo problema em Gruppi aparece na afirmação de que o objeto precede o 

sujeito porque “se não existisse antes o objeto a conhecer, o sujeito não poderia conhecer o 

objeto”. A necessidade de elucubração sobre o que vem antes ou depois guarda uma réstia 

tácita de positivismo. Lembra-me a implicação lógica kelseniana responsável pela norma 

fundamental no campo da teoria do direito, em que algo - descrito como desprovido de valor - 

precisa preceder tudo. O objeto precede o sujeito como a norma precede a pirâmide do 

ordenamento jurídico. Como conclusão, tanto o objeto como a norma servem à legitimação da 
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ordem. De fato, essa legitimação não está nas intenções de Gruppi, um socialista disposto à 

transformação da realidade, mas, não é de intencionalidade que se trata a necessidade de 

explicar o mundo com um “antes” e um “depois”, mas sim de inconsciência, de habitus. A 

dialética, o bloco histórico, não demanda um “antes” ou um “depois”. Requer reciprocidade. 

No campo jornalístico a objetividade, assim como a neutralidade e a imparcialidade, 

é um ritual estratégico provedor “das garantias de que a mídia é um espelho da realidade” 

(MARTINO, 2005, p. 59). Essa realidade, concebida conceitualmente como que distante de 

qualquer dialética, preserva uma aparência de indiscutibilidade que oculta a seleção temática 

(Idem, p. 9), legitimando a própria mídia como indiscutível: “o discurso da objetividade 

permite ao jornalista fugir de suas responsabilidades como produtor” (BARROS FILHO, 

MARTINO, 2003, p. 180).  

Entre os membros do campo jornalístico a objetividade se faz um bem simbólico sob 

conflito. É tão cara ao campo que mesmo agentes de pretensão contra-hegemônica se 

empenham em garantir que “é possível fazer jornalismo com o máximo de objetividade” 

(ABRAMO, 2004, p. 41). Perseu Abramo, por exemplo, um militante das esquerdas, 

delineava a objetividade como algo distinto da imparcialidade e da neutralidade, protegendo o 

conceito: “é claro que a objetividade - bem como o seu contrário, a subjetividade - não existe 

em absoluto e em abstrato. Entre a subjetividade e a objetividade existe uma gradação, em que 

os dois pólos indicam os limites tangenciais dessa gama variada e graduada” (Idem, p. 39). 

Por certo, a objetividade, ainda que relacionalmente, existe - a dialética não anula os 

contrários, na unidade supera-os. “Há, para Marx, uma contínua relação entre sujeito e objeto, 

na qual um não se anula no outro, há uma contínua tensão dialética dos dois momentos” 

(GRUPPI, 1978, p. 41). Contudo, a objetividade existe mais como crença na objetividade, da 

qual decorre sua legitimação, do que “objetivamente”. É de se ter em mente não apenas que 



88 

 

 

inexiste “realidade em si mesma, em si e por si, mas apenas em relação histórica com os 

homens que a modificam” (GRAMSCI, 1966, p. 34), mas igualmente que “as crenças 

populares têm a mesma energia das forças materiais” (Idem, p. 114).  

O empenho de Abramo em alcançar o máximo de objetividade termina por 

personificar a contradição: resta a objetividade submetida aos esforços do sujeito que com ela 

se compromete. Uma personificação desse gênero sugere um aspecto de isenção estrutural. 

“Sob a aparência de se estar fazendo um trabalho objetivo, noticiando-se apenas o fato, tal e 

qual aconteceu, esconde-se um poderoso aparelho ficcional, em que a realidade é 

fragmentada, reunida, editada, adaptada ao espaço e orientada segundo a ideologia da 

instituição” (MARTINO, 2005, p. 89).  

Barros Filho e Martino trabalham então o conceito de seletividade, ou seja, o caráter 

seletivo de toda exposição à realidade. Algo próximo daquilo que discuti anteriormente sobre 

as “partes” mais ou menos “objetiváveis” da realidade condizentes com o habitus. A 

seletividade seria uma característica indissociável da exposição (BARROS FILHO, 

MARTINO, 2003, p. 77). “Assim, pode-se dizer que toda exposição, determinada pela 

posição ocupada num universo social específico, é por definição seletiva. Não há como se 

expor a mensagens sem eliminá-las em parte” (Idem, p. 80). Por isso mesmo não há como ser 

“escravo(a) dos fatos” (Idem, p. 49). O apelo discursivo à escravidão cumpre a função de 

desresponsabilização dos membros do campo e de garantia da objetividade. O fato noticioso, 

assim como a realidade, não existe em si. Ele obedece à lógica particular da imprensa 

(MARTINO, 2005, p. 68). De fato, o fato começa muito antes de o fato acontecer, nas 

redações das revistas, no conselho editorial, no comitê de organização do IV Congresso 

Brasileiro de Publicidade etc. O faro jornalístico é uma aparelhagem de sentidos antecipados, 

de predisposições existentes a partir de estruturas internalizadas, “estímulo para a associação” 
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(BARROS FILHO, MARTINO, 2003, p. 73). O fato do qual o/a jornalista se propõe 

escravo(a) sofre inexoravelmente uma recontextualização vinculada à história do(a) jornalista 

(Idem, p. 77). Essa recontextualização, todavia, não ocorre por simples interesse (ou 

oportunismo) do(a) jornalista - coisa que engendraria outro modo de personificação - mas por 

necessidade (Idem, p. 183).  

Ora, o mundo real não se divide em fatos jornalísticos e não-jornalísticos, pela 
primária razão de que as características jornalísticas, quaisquer que elas sejam, não 
residem no objeto de observação, e sim no sujeito observador e na relação que este 
estabelece com aquele. O “jornalístico” não é uma característica intrínseca do real 
em si, mas da relação que o jornalista, ou melhor, o órgão de jornalismo, a imprensa, 
decide estabelecer com a realidade (ABRAMO, 2004, p. 26).  

 

A decisão a que refere Abramo na passagem acima, entretanto - pressupondo aquilo 

que no direito se chamaria de “boa-fé” - dá-se no inconsciente das repetições. É nas repetições 

cotidianas, visto que as ritualidades constituem gramáticas de ação (MARTIN-BARBERO, 

2008, p. 19), que as associações entre fatos e notícias são inculcadas e, conseqüentemente, 

naturalizadas (BARROS FILHO, MARTINO, 2003, p. 141). O/a estudante de jornalismo 

estagiário(a) de Veja apreende na pele o sentido do jogo, o que é ou não noticiável, os 

caminhos da recontextualização que levam a Via Campesina a ficar lado a lado com o crime 

organizado. E o faz dia a dia, matéria a matéria, na repetição constituinte do hábito, das 

estruturas internalizadas em habitus. A depender do seu grau de apreensão pode mesmo 

concluir, coerentemente com o corpo editorial da revista e até sem qualquer notificação do 

posicionamento institucional, o quão absurdo é Globo monopolizar o mercado televisivo, mas 

sem sequer questionar a concentração de Veja no mercado de revistas. Nas palavras de Barros 

Filho e Martino: “habitus profissional” (Idem, p. 136).  

O cotidiano de repetição em que se organiza o habitus profissional do campo 

jornalístico figura numa ininterrupta “luta contra o tempo” (Idem, p. 111). A velocidade das 
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tomadas de posições reforça antecipações de sentido nesses procedimentos, realimentando o 

habitus numa economia da ação (Idem). O rápido e o irrefletido legitimam-se como 

“espontâneo” (Idem, p. 120), natural, retirando das tomadas de posição seus vínculos 

estruturais, num movimento parecido com o da personificação. O membro do campo 

jornalístico na luta contra o tempo surge numa heróica posição de combatente diante de uma 

realidade que parece tentar, de todos os modos, atrapalhá-lo (Idem, p. 122). Mais heróica a 

posição quanto maior for o grau de dominância do/a agente no campo. Ou, caso situe-se em 

posição subalterna, o quanto seja estruturalmente possível e esteja disposto(a) o/a agente a 

garantir o preço simbólico da circulação cultural prevista em toda hegemonia. “Não é possível 

algo de cima que não implique algum modo de ascensão do de baixo” (MARTIN-BARBERO, 

2008, p. 119).  

A luta contra o tempo própria ao campo jornalístico engendra um modus operandi 

cognitivo.  A velocidade associa “idéias feitas” (BOURDIEU, 1997, p. 40), numa troca de 

lugares comuns. São representações instantaneístas e descontinuístas do mundo (Idem, p. 

140). O/a jornalista apressa-se em noticiar o “noticiável”, que pode ser a dizimação, advinda 

de uma guerra, de toda uma população, ou a erupção de um vulcão numa inabitada ilha do 

Oceano Índico. A luta contra o tempo se transmuta numa disputa simbólica pelo espaço-

tempo dos telejornais ou das páginas de uma revista. Seguidas, uma após a outra, preenchendo 

cada qual dois ou três minutos da programação, duas ou três páginas da publicação, dizimação 

e erupção assemelham-se em peso simbólico, ambas naturalizadas numa visão des-

historicizada e des-historicizante (Idem). A luta contra o tempo sofre de uma “amnésia 

estrutural” (Idem, p. 139) autenticadora da legitimação. 

Em meio aos artifícios simbólicos de legitimação citados está a dimensão crítica 

ontológica dos sujeitos do campo jornalístico (BARROS FILHO, MARTINO, 2003, p. 113). 
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O campo transparece a seus membros uma impressão de autocrítica (Idem, p. 112), de crítica 

compartilhada ao mundo e à profissão, pela qual se valida interna e externamente. Os/as 

estudantes de jornalismo devem ser críticos(as) para se tornarem profissionais críticos(as). O 

“bom jornalismo” é crítico. A autocrítica perfaz-se como elemento protetor do campo (Idem, 

p. 129) e é igualmente apreendida na pele. Essa “crítica”, porém, não atinge as estruturas 

fundamentais do campo ou deixaria expostas as possíveis fraturas doutrinárias e contradições 

insolúveis da prática (Idem, p. 126). É uma mudança aparente (que desaparece), visa reforçar 

as posições dominantes (Idem, p. 132) e manter a tendência inercial do campo de perpetuação 

dos mecanismos de distribuição desigual do capital simbólico (Idem, p. 130). Para o exercício 

das críticas mais contundentes costuma existir uma seleta equipe de porta-vozes 

autorizados(as) pelas correlações de força no campo. A contundência da crítica, contudo, 

cresce na medida em que ela perde em precisão, ou seja, no que possa arranhar as estruturas 

fundamentais referidas (Idem, 128). O “bom jornalismo” desempenhado pelos(as) 

profissionais “críticos(as)” mostra-se uma categoria moral (Idem, p. 119) dócil, inofensiva à 

lógica do campo. Atrela-se ao “interesse público” (LIMA, 2006, P.12), em tese, o único 

interesse perseguido, seu compromisso com “a” verdade, procedendo à “responsabilidade 

social” da mídia (Idem, p. 154), mais uma de suas fontes discursivas legitimadoras no espaço 

social. Como dito anteriormente, a insinuação de existência de outros interesses em jogo, que 

não os da generalidade ilustrada da abóbada celestial, constitui uma ofensa aos/às jornalistas.   

Os artifícios simbólicos de legitimação do campo jornalístico, em maior ou menor 

grau, irmanam-se aos artifícios simbólicos de legitimação do campo jurídico, como procurarei 

demonstrar no próximo capítulo. Eles servem à fabricação de uma hegemonia homóloga, 

sendo ela a responsável - e essa é a hipótese central da primeira parte deste trabalho - pelo 

aparecimento dos membros do Supremo Tribunal Federal nas páginas amarelas de Veja.  
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CAPÍTULO III 

VEJA E O CAMPO JURÍDICO 

 

Um “amante de música clássica cuja coleção particular reúne 700 CDS”. Um 

“homem frugal, do tipo que prepara seu próprio café-da-manhã, consome comida natural, 

bebe suco de clorofila, aprecia um chope com os amigos e escuta MPB”. Um “sujeito 

refinado, aficionado por música clássica, modesto bebedor de vinho, que compra seus ternos 

elegantes em duas cidades” - e esta é a melhor parte: “Paris (o nome da loja? ‘Não, esse eu 

não conto, não’, ri, com ar matreiro) e Los Angeles (‘a loja é Three-day Suit, tem de ter sorte 

para chegar em tempo de liquidação’)”. “Tem uns vinte ternos, e, jura, nenhum custou mais 

de 300 dólares”. “Também é um homem descontraído, que gosta de jogar uma pelada com 

amigos duas vezes por semana, aprecia andar pela Lapa, no Rio de Janeiro, e tem prazer em 

dançar”. “Ao mesmo tempo, é formal, não permite muita aproximação nem intimidade”. “É 

um magistrado apaixonado por história, um brasileiro que fala alemão e detesta o ‘jeitinho’, 

um mineiro que dança forró” (VEJA, 2007h, p. 54-57). 

Trata-se de Joaquim Barbosa, ministro do Supremo Tribunal Federal. O texto 

original, de cujos trechos acima selecionei e transcrevi, foi matéria de capa de Veja em 5 de 

setembro do ano de 2007. Seu título:  

O Brasil nunca teve um ministro como ele: no julgamento histórico em que o STF 
pôs os mensaleiros (e o governo e o PT) no banco dos réus, Joaquim Barbosa foi a 
estrela – ele, o brasileiro que fala alemão, o mineiro que dança forró, o juiz que 
adora história e ternos de Los Angeles e Paris (VEJA, 2007h, p. 54). 

 

Joaquim Barbosa é uma “estrela”. Sua descrição por Veja, do chope com os amigos 

ao “sorriso matreiro”, poderia sem problemas ser associada a um membro qualquer da 

indústria cultural, um ator de novelas, um cantor pop, uma celebridade midiática. Seu 

estrelato - reconheço por sinceridade metodológica - desafiou minhas próprias convicções 
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quanto ao lócus dos sujeitos do campo jurídico no espaço social. Dava-se que, em minhas 

classificações pessoais não distantes de certa influência weberiana, magistrados(as) vinham 

sendo alocados em meio aos membros da burocracia estatal, ou seja, entre a intelectualidade 

tradicional descrita por Gramsci, debatida no capítulo anterior. As andanças de Joaquim 

Barbosa pela Lapa e seu prazer em dançar forró descortinaram novos elementos de análise 

que deslocam os membros do campo jurídico para um contexto de tensão parecido com 

aquele vivenciado pelos agentes do campo jornalístico: encontram-se entre a intelectualidade 

orgânica, em suas vinculações com o mercado material e simbólico, e a intelectualidade 

tradicional, em seu papel de mediação e fabricação de consensos.  

Certamente, os membros do campo jornalístico terminam por se aproximar mais do 

pólo mercantil do que os membros do campo jurídico, dado ser o grau de autonomia do 

campo midiático mais diretamente vinculado a fatores externos, como os níveis de audiência, 

o que foi explicado anteriormente segundo as contribuições de Bourdieu. No entanto, um 

sorriso matreiro e algumas páginas amarelas de Veja com entrevistas de ministros(as) do 

Supremo Tribunal parecem adensar essa tensão, afinal, “estrelas”, por mais formais que o 

sejam, requerem público e - com o perdão da palavra - aplausos, ovações.  

O que leva Joaquim Barbosa, seus vinte ternos e sua pelada, à capa de Veja e os/as 

demais ministros(as) às páginas amarelas da revista é o objeto do presente capítulo, com o 

qual concluo a primeira parte deste trabalho, procurando provar a hipótese soerguida já em 

suas primeiras linhas a respeito da existência de uma hegemonia homóloga, uma analogia 

estrutural, entre o campo midiático e o campo jurídico. Para tanto, como tenho feito, aponto 

os aportes teóricos que me servirão de auxílio. Além dos referenciais centrais, como István 

Mészáros, Antônio Gramsci e Pierre Bourdieu, com uma ou outra busca necessária em Marx e 

Engels, valer-me-ei de reforços advindos da sociologia jurídica brasileira. Nela, desenvolvo 
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leituras de obras de José Eduardo Faria, docente da Universidade de São Paulo (USP), e 

dos(as) pesquisadores vinculados(as) ao Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro 

(IUPERJ), Luiz Werneck Vianna, Maria Alice Resende de Carvalho, Manuel Palacios Cunha 

Melo e Marcelo Baumann Burgos. Em certa altura do texto, dialogarei também com as 

produções acadêmicas do jurista brasileiro Lênio Luiz Streck, quem aqui vem parar menos 

por ser um star do novo constitucionalismo pátrio, coisa que é, e mais por ter sido 

sobremaneira relevante em minha formação nos tempos da graduação - dado principalmente à 

sua contraposição declarada ao neoliberalismo - e por minhas crescentes discordâncias 

durante o mestrado, decorrentes de minha inserção no campo marxista, a seu modo de encarar 

o direito como um “instrumento de transformação social” (STRECK, 2001, p. 259). 

 

3.1 Estado, direito e política 

Em 21 de novembro do ano de 2007, alguns meses após dedicar uma capa ao 

ministro Joaquim Barbosa, Veja traz em sua seção “Brasil” uma matéria com o seguinte 

título: “Barraco no Supremo: ministros se agridem durante as sessões e uma das brigas saiu 

até no Diário da Justiça” (VEJA, 2007b, p. 78). Dez dias antes do lançamento daquela edição 

de Veja, o Diário de Justiça revelava “um verdadeiro barraco durante o julgamento, em agosto 

de 2006, de um pedido de habeas corpus do ex-banqueiro Edemar Cid Ferreira, então preso 

havia três meses”. De acordo com Veja, “o ministro Joaquim Barbosa, protagonista freqüente 

dos desentendimentos, acusou o colega (Eros Grau) de defender a libertação por causa da 

posição social do réu”. As palavras de Barbosa: “a mim me repugna a prestação da jurisdição 

em função da qualidade das partes, das pessoas”. Celso de Mello, quem presidia a sessão, ao 

entender que Barbosa questionara a “imparcialidade do tribunal, um dos pilares da Justiça”, 

retrucou: “é preciso que fique claro que esta Suprema Corte não julga em função da qualidade 
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das pessoas ou de sua condução econômica, política, social ou funcional”. Na expressão de 

Veja, Mello “passou um pito no ministro”: “é equívoco grave fazer tal observação”. “Barbosa 

não só manteve a acusação como afirmou ser prática comum o Supremo decidir de acordo 

com a posição social das pessoas em vez de se ater apenas a critérios jurídicos”. Veja então 

afirma que Grau voltou a negar que julgasse do modo denunciado por Barbosa e “convenceu 

os demais ministros a soltar o ex-banqueiro”. Por fim, Veja conclui: “anda faltando 

temperança aos ministros do STF” (Idem). 

No capítulo precedente, quando das discussões sobre as leis invariantes dos campos, 

fiz questão de salientar o compromisso dos(as) agentes com o objeto em disputa e a 

importância do próprio campo. As denúncias aos interesses reais em jogo comprometedoras 

da lógica do “diferente previsto” deveriam ser negadas nos processos de lutas simbólicas e 

notadamente, mas não apenas, pelos sujeitos ocupantes de posições de dominância. Joaquim 

Barbosa, no caso em tela, sofre retaliações discursivas de seus colegas de Tribunal. Aqui, 

todavia, desenvolve-se um procedimento peculiar em que Barbosa - apesar das denúncias - 

não extrapola a discordância prevista, como ficará adiante provado, embora ele ponha em 

xeque alguns artifícios de legitimação do campo jurídico como a neutralidade, a 

imparcialidade e a independência. Antes de percorrer os meandros desses artifícios, 

trabalharei algumas abordagens marxistas sobre o Estado que me parecem fundantes das 

explicações posteriores. 

Na “Questão Judaica”, Marx já anunciava a supressão operada pela revolução 

política do caráter político da sociedade civil (MARX, 1991, p. 28). O espaço-tempo da 

política na Modernidade competiria ao Estado, algo que ele e Engels definiram, em outra 

oportunidade, como a “forma de organização que os burgueses dão a si mesmos por 

necessidade para garantir reciprocamente sua propriedade e seus interesses, tanto externa 
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quanto internamente” (MARX e ENGELS, 2007, p. 74). O Estado seria desse modo, o lócus 

de um deslocamento similar àquele da negação, tantas vezes neste texto já referido, 

monopolizador da política, relegando a sociedade civil a um não-lugar simbólico. Nela, “o 

verdadeiro palco da história” (Idem, p. 33), o modo de produção capitalista se constituiria e 

reproduziria esteado na desigualdade resultante da divisão em classes sociais, enquanto que 

no Estado Constitucional, o apelo discursivo à igualdade de todos(as) perante às leis 

salvaguardaria, mas não de forma mecânica, em uma abstração, a ordem estabelecida.  

Marx conceitua o Estado Constitucional como mera emancipação política (MARX, 

1991, p. 20), opondo, naquele contexto, “emancipação política” à “emancipação humana” 

(Idem, p. 19). A expressão “emancipação política”, nesse cenário, prende-se à “revolução 

política” capitaneada pela burguesia. A política não se opõe ao humano, a política burguesa 

monopolizada pelo Estado, sim. Na segunda parte deste trabalho adentrarei mais detidamente 

nos debates acerca do “estranhamento” e do modo como a política (burguesa) se faz 

adversária da humanidade. Por ora, basta notar que Marx deixa pistas de ser a política um 

objeto de conflitos simbólicos, do que resulta compreender que a emancipação política de que 

ele trata não é “humana” porque modelada na aparelhagem estatal sustentada pela e 

sustentadora da propriedade privada. Esse Estado - que, inclusive, é o nosso - anula 

abstratamente a propriedade privada: “acaso não se suprime idealmente a propriedade privada 

quando o despossuído se converte em legislador dos que possuem?” (Idem, p. 25). Essa 

supressão, contudo, assim como a supressão do caráter político da sociedade civil, dá-se numa 

operação simbólica de abstração. Na sociedade civil, a propriedade e a política continuam a 

existir, mas a primeira é convertida no Estado em direito humano enquanto que a segunda é 

negada, afinal, o campo político é de competência exclusiva estatal. A conversão da 

propriedade em direito é resultado de mais um deslocamento. Nele, a propriedade ao se tornar 
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direito é afastada da política, cabendo a sua defesa intransigente - num movimento irmanado 

com aquele em que Veja defende intransigentemente o Brasil - ao aparelho coercitivo estatal 

e, nele, ao Poder Judiciário, instituição que, fundante para a defesa da propriedade, não deve 

fazer política, somente direito.  

O Estado Constitucional proporciona uma substituição simbólica do “privilégio” pelo 

“direito” (Idem, p. 99). Por certo, ele não transfere a propriedade dos(as) possuidores(as) 

privilegiados(as) paras os despossuídos(as) desprivilegiados(as). Pelo contrário, ele abole o 

“privilégio” - pertencente às camadas sociais já derrotadas no devir histórico - e associa o 

deter a propriedade a um “direito”. Trocando em miúdos conceituais, os/as possuídores(as) 

privilegiados(as) são transformados(as) - ainda que não sejam, de fato, as mesmas pessoas - 

em possuidores(as) “de direito”. Donde se imbrica o termo “Estado de Direito”, inculcado 

diariamente como doxa em estudantes de cursos jurídicos.  O Estado cumpre então sua função 

de adequação da sociedade civil às estruturas sócio-econômicas (GRAMSCI, 1966, p. 305), 

mas porque procede a abstrações, age como uma força imparcial (Idem, 1968, p. 22), em que 

todos(as) abrolham - na emancipação política - como iguais.  

Todo esse processo de abstração não se completa, no entanto, pacificamente. 

Gramsci é, sobretudo, perspicaz ao definir o Estado como “trincheira avançada” (Idem, p. 75). 

No Estado - objeto de conflitos do campo do poder - operam-se lutas materiais e simbólicas 

como em todo campo. Sua relação de legitimação com o capital não invalida a existência 

dessas lutas sucedidas entre as margens de sua autonomia relativa (MÉSZÁROS, 2007, p. 

495). Não se pode olvidar, todavia, que por trás dessas trincheiras situa-se “uma robusta 

cadeia de fortalezas e casamatas” (GRAMSCI, 1968, p. 75). A partir dessas casamatas e nas 

lutas travadas em suas trincheiras, a classe dirigente não só justifica e mantém o seu domínio, 
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“mas consegue obter o consentimento ativo dos governados” (Idem, p. 87), o que compõe de 

maneira umbilical a feitura da hegemonia.  

Mészáros atrela esse consentimento - artefato da violência simbólica, caso tomemos 

a expressão de Bourdieu - à legitimidade assumida pelo Estado ancorada às primeiras teorias 

acerca do contrato social. Tal legitimidade garante a idéia de que o único modo possível de 

controle dos processos sociais é o Estado tal qual nós conhecemos, sendo qualquer desafio a 

ele “sumariamente rejeitado como ‘inconstitucional’, ‘irracional’ e ‘anarquista’” 

(MÉSZÁROS, 2007, p. 493). O Estado sofre da naturalização correlata ao esquecimento do 

arbitrário, fazendo-se uma “entidade misteriosa”, cuja origem aparenta estar encerrada em si 

mesmo e não nas “relações de poder prevalecentes” “em resposta aos contínuos antagonismos 

de classe” (Idem). Mészáros então alerta que “o poder do Estado só pode ser mantido 

enquanto - e apenas até o ponto em que - seu relacionamento simbiótico com as estruturas do 

poder material da ‘sociedade civil’ permanecer historicamente viável” (Idem). Isso porque 

existe uma homologia “entre as estruturas de poder e modos de tomada de decisão do Estado, 

de um lado, e aquelas que se articulam na esfera da reprodução material, de outro” (Idem, p. 

494). Homologia, ele ressalta, não denota identidade das duas estruturas “(postulada pelo 

pensamento burguês eternizante, que assim constrói uma ‘jaula de ferro’ da qual realmente 

não pode haver saída)” como também não significa determinação unilateral das estruturas 

materiais “(como considerariam os ‘marxistas vulgares’)” (Idem, p. 495). “Em vez disso, 

importa uma genuína interdependência entre o funcionamento do Estado e as exigências 

objetivas da reprodução material” (Idem). Essa interdependência diz em pressuposto da 

autonomia relativa do Estado que, longe de ser um embuste, arca com a aprovação simbólica 

e material do injustificável, ou seja, do modo de produção capitalista.  
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A acuidade com a qual o Estado promove a aprovação acima referida relaciona-se 

diretamente com o fato de que o capital é incapaz de autolegitimação (Idem).  O conceito de 

propriedade arrasta-se historicamente de privilégio a direito e poderá encarnar outra 

personagem - e não subestimemos o poder simbólico de uma personagem - a depender da 

conjuntura em que se aloque e a qual arquitete. É de se notar que “o capital é essencialmente 

um modo de controle global da sociedade, e não um mero direito legalmente codificado” 

(Idem, p. 19). Por certo, a lógica autonomista inerente ao campo jurídico não permitiria uma 

conclusão desse porte - “o que não consta nos autos, não está no mundo” é o que aprendemos 

nos primeiros meses dos cursos jurídicos - o que reforça sobremaneira o “fetichismo jurídico” 

do campo, “a ilusão de que sua importância é extremamente grande” (Idem, p. 506).   

Esse fetichismo, de acordo com o qual o direito assenhoreia-se do capital, das 

relações de poder e mesmo do mundo, termina por conceber a idéia estranhada de que o 

direito estatal, produto do Estado, controla o próprio Estado, criando-lhe limites, cláusulas 

pétreas, direitos fundamentais etc., a partir da prática específica do campo jurídico de “encarar 

as relações concretas apenas pela ótica das prescrições normativas” (FARIA, 1988, p. 16). A 

identidade entre Estado e direito proposta pelo positivismo jurídico é um bom indicativo de 

como um determinado idealismo fetichista envolveu a dogmática jurídica (Idem, p. 17). 

Gramsci, em resposta a essa questão, afirma o que parece óbvio: “O direito positivo não pode 

constituir limite ao Estado porque pode ser modificado pelo Estado, em qualquer momento, 

em nome de novas exigências sociais etc.” (Idem, p. 143). Uma organização jurídica 

submeterá o Estado até que ele queira substituí-la por outra organização, certamente o Estado 

só pode agir em sentido jurídico, “mas como tudo que o Estado faz é jurídico, pode-se 

continuar até ao infinito” (Idem, p. 143).  
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Quando Celso de Mello “passa um pito” no ministro Joaquim Barbosa e afirma “é 

preciso que fique claro que esta Suprema Corte não julga em função da qualidade das pessoas 

ou de sua condução econômica, política, social ou funcional”, está-se a reproduzir o 

fetichismo jurídico supracitado. Tratarei adiante, ainda neste capítulo, das questões da 

imparcialidade e da independência e de suas especificidades no Judiciário. O acúmulo de 

conceitos até aqui discutidos (da ideologia à hegemonia, do habitus ao campo), contudo, já 

me permite discordar de Mello e assegurar que sua afirmação circunscreve-se à arena de 

possibilidades de tomadas de posição de um dominante.  A corte mais ou menos 

inconscientemente julga em função de qualidades, mas o próprio direito e a própria corte não 

estão alheios a casamatas estruturais e determinações materiais e simbólicas.  

Nada disso, entretanto, faz concluir que Joaquim Barbosa, ao promover a denúncia 

ensejadora do “barraco”, demarque-se como ocupante de uma posição dominada no campo 

jurídico ou que extrapole os limites do “divergente previsto”. Barbosa fere discursivamente a 

composição da Corte, seus/suas ministros(as), mas sequer arranha o que realmente está em 

jogo, ou seja, a importância da Corte. O ministro dos “700 CDs de música clássica” opera o 

afastamento entre política e direito, essencial ao respaldo do campo. Sua denúncia refere-se ao 

fato de que, segundo ele, o Supremo não se “atém apenas a critérios jurídicos”. Barbosa 

transfere para os membros da Corte o pecado simbólico de não se prender ao direito e 

resguarda, destarte, a “pureza” dos critérios jurídicos, o que por si já delata uma tomada de 

posição reprodutora de uma leitura igualmente fetichista - e autonomista - do direito, 

demonstradora do comprometimento do magistrado com os princípios basilares da gênese do 

campo. Barbosa traz à tona o sentido do jogo que carrega na pele e garante a Veja - o que é, 

sem piscar, o mais interessante de todo esse percurso simbólico - as ferramentas para uma 

matéria digna da seção “Brasil”.  



101 

 

 

O título da matéria de Veja, como citado acima é “Barraco no Supremo: ministros se 

agridem durante as sessões e uma das brigas saiu até no Diário da Justiça”. Infere-se dele e do 

texto por inteiro um “clima de litígio entre ministros” (VEJA, 2007b, p. 78) e, de fato, essa é 

sua pauta: “o Supremo Tribunal Federal não é mais aquele clube onde reinava a 

camaradagem” (Idem). Meses antes dessa edição, em 19 de setembro do mesmo ano de 2007, 

Veja dedicou sua Carta ao Leitor à absolvição de Renan Calheiros pelo Senado. O fato 

mereceu além do editorial da revista, sua matéria de capa. Nela - na capa - em letras garrafais 

flamejava a expressão “VERGONHA!”. No último parágrafo da Carta ao Leitor, por sua vez, 

expunham-se as seguintes palavras: “felizmente para o país e para dezenas de milhões de 

brasileiros ultrajados, a apuração dos desmandos de Renan segue seu curso no Supremo 

Tribunal Federal (STF), onde mentiras e fraudes são tratadas com o rigor da lei”15.  

As mentiras e fraudes serem tratadas “com o rigor da lei” em meio a um “barraco”, 

apesar da presumível aparência de contradição, é algo que retraduz a prática partidária de 

Veja. Se numa certa ocasião, o Supremo brota nos argumentos da revista como o “felizmente 

para o país e para dezenas de milhões de brasileiros ultrajados”, noutro o Tribunal surge como 

um barraco ao qual é preciso aconselhar: “anda faltando temperança aos ministros do STF”. 

Lembremos das posturas de Veja acerca da regulação estatal da comunicação, trabalhada no 

capítulo anterior. Veja é um partido e, como tal, responde a elementos estruturais e 

conjunturais. Seu comprometimento estrutural primeiro não se dá com o magistrado que 

compra ternos em Paris, com a Corte em que se montam barracos ou com as dezenas de 

milhões de brasileiros(as) ultrajados(as), mas sim com a manutenção das lutas materiais e 

simbólicas do próprio campo midiático. 

                                                           
15

 A referência ao STF insere-se no contexto histórico posterior ao julgamento daquilo que ficou conhecido como 
“o mensalão”. 
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 A essa manutenção Veja paga seus preços, estes nunca redutíveis à mera audiência, 

apesar de ser ela a determinante que mais diretamente conecta Veja ao mercado. Entre esses 

preços está o de arcar com as aparentes (que desaparecem) contradições como aquela relativa 

à regulação estatal e esta última entre o barraco e o rigor da lei. Mas é de se notar a existência 

de preços impagáveis pela revista. Ela mesma fornece indícios deles quando trata a 

“imparcialidade do tribunal” como “um dos pilares da Justiça”. A imparcialidade, a 

objetividade e a neutralidade - palavras cujo propósito se satisfaz na legitimação do sujeito 

que as ostenta - se são pilares da “Justiça”, são também alicerces do campo midiático. Acusar 

estruturalmente o Judiciário de parcialidade colocaria em xeque não só a Corte, o STF e 

um(a) ou outro(a) magistrado(a), mas sobretudo a própria imparcialidade, ferramenta 

simbólica da qual Veja se vale em sua “defesa intransigente do Brasil”. O peso simbólico da 

imparcialidade, ou de quaisquer artifícios que sob outras designações cumpram sua função 

legitimadora, alerta-nos para uma cumplicidade estrutural entre Veja e o Supremo Tribunal 

Federal, entre o campo midiático e o jurídico, por fim, que se tornará mais compreensível à 

medida que, ao longo deste capítulo, a lógica interna do campo jurídico for minudenciada. 

 

3.2 Campo do poder, o direito e a reciprocidade de sagas simbólicas 

No dia 05 de março do ano de 2008, Veja publicou em suas páginas amarelas uma 

entrevista com Mayana Zatz, pró-reitora de pesquisa e coordenadora do Centro de Estudos do 

Genoma Humano da Universidade de São Paulo, “uma das maiores especialistas em células-

tronco do país, com quase 300 trabalhos científicos publicados” (VEJA, 2008l, p. 11). O título 

atribuído à entrevista com Zatz diz o seguinte: “É preciso salvar vidas: a pesquisadora explica 

por que é urgente que o STF libere as pesquisas com células-tronco embrionárias” (Idem). Em 

uma semana o Supremo Tribunal Federal julgaria a respeito da constitucionalidade da Lei de 
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Biossegurança e, conseqüentemente, das pesquisas com células-tronco. A entrevista em 

questão conduzia um apelo midiatizado da especialista ao Tribunal. “É fundamental que as 

pessoas entendam que não existe uma briga dos cientistas com a Igreja Católica. A decisão 

que o Supremo Tribunal Federal vai tomar na semana que vem, liberando ou não as pesquisas 

com células-tronco embrionárias, diz respeito a toda a sociedade” (Idem, p. 14). Em certa 

altura da entrevista, Zatz lembra “que a Lei de Biossegurança foi aprovada com ampla 

maioria, depois de uma grande discussão no Congresso. Não foi na calada da noite. Ela 

obteve o aval de 96% dos senadores e 85% dos deputados” (Idem). 

No mesmo dia 5 de março16, o STF levou a temática à pauta. O julgamento, todavia, 

sofreu um adiamento decorrente de um pedido de vistas do Ministro Carlos Alberto Menezes 

Direito. Veja então inaugura uma saga simbólica da qual a entrevista com Mayana Zatz era 

apenas o início. Uma semana após Zatz, a revista traz às suas páginas amarelas uma entrevista 

com Ellen Gracie Northfleet sob o título “Fé na justiça: a presidente do STF fala sobre a 

modernização do Judiciário e explica por que, apesar de católica, endossa a pesquisa científica 

com embriões humanos” (VEJA, 2008k, P. 11). “Eu sou católica, estudei em colégio de 

freiras. Mas não sou juíza do Supremo para expressar minhas crenças religiosas, e sim para 

analisar as leis à luz da Constituição e do restante do sistema jurídico” (Idem). Depois de 

Gracie, foi a vez de Gilmar Mendes, recém-empossado presidente do STF, ser levado às 

páginas amarelas na edição de 23 de abril de 2008. Nelas, Mendes é interrogado, dentre 

outros temas, acerca do julgamento sobre as células-tronco. “Não é possível exigir que um 

juiz, ao vestir a toga, consiga se despir de suas simpatias e concepções. O relevante é ele 

sempre tentar superar os preconceitos. O ideal será chegarmos a um resultado mais científico 

e menos dogmático” (VEJA, 2008i, p. 14). Uma semana após entrevistar Mendes, em 30 de 
                                                           
16

 Importante notar que as edições de Veja costumam, creio que por razões de circulação, sair com uma data 
posterior a de sua real publicação. A revista chega de regra às bancas e às mãos dos(as) assinantes no final de 
semana anterior à data constante na capa. O dia 5 de março de 2008 foi uma quarta-feira. 
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abril, Veja dedica sua Carta ao Leitor, intitulada “Vidas em jogo”, ao assunto. Abaixo, um 

trecho do editorial.  

O uso de células embrionárias é, no atual estágio da ciência, a mais tangível 
promessa de cura de doenças sérias e incapacitantes. Quanto mais cedo as pesquisas 
começarem, mais rapidamente os resultados serão atingidos. Por essa razão, é 
inquietante que a votação esteja há quase dois meses parada no STF em razão do 
pedido de vista do processo feito pelo ministro Carlos Alberto Direito. A maioria 
dos colegas do ministro Direito já fez saber que é favorável à liberação das 
pesquisas. Eles foram tocados pela argumentação de que não se atenta contra a ética 
ou a moral religiosa, uma vez que os embriões usados nas pesquisas, obtidos em 
tubos de ensaio, são inviáveis para o implante em úteros maternos e destinados a ser 
descartados quando ainda invisíveis a olho nu (VEJA, 2008h, p. 9).  

 

Na edição de 28 de maio, Veja retoma a pauta das células-tronco em suas páginas 

amarelas através de uma entrevista com David Baltimore, “dono de um Nobel há 33 anos, o 

biólogo diz que a cura da AIDS ainda está longe e conclama o Brasil a pesquisar células-

tronco” (VEJA, 2008f, p. 11). “Não sei falar a respeito do aspecto jurídico do assunto, mas do 

ponto de vista científico é uma discussão sem sentido”. “O fato é que os embriões serão 

destruídos de qualquer modo. A questão é saber se serão destruídos fazendo o bem a outras 

pessoas ou não” (Idem, p. 14).  

Finalmente, no mesmo dia 28 de maio17, o Supremo Tribunal Federal concluiu o 

julgamento, iniciado no dia anterior, numa decisão favorável às pesquisas com células-tronco. 

Na edição posterior ao julgamento da corte, em 4 de junho, Veja publica matéria na seção 

“Brasil” intitulada “Nem ciência, nem religião: no julgamento sobre o uso de embriões 

humanos nos laboratórios, o Supremo se ateve ao direito – e fez história” (VEJA, 2008e, P. 

64). Finda estava, portanto, a saga simbólica empreendida por Veja.  

Os ministros não tentaram resolver o enigma milenar da gênese da vida, quer com 
uma tese metafísica, quer adotando um ponto de vista científico, num assunto sobre 
o qual a própria ciência não tem uma palavra final. Transformaram o enigma numa 
questão técnica (o direito brasileiro protege a vida humana com a mesma intensidade 
em suas várias etapas de desenvolvimento, ou há gradações?), fizeram apenas o que 
deviam fazer – interpretar as leis e a Constituição – e deram uma decisão à 
sociedade. (VEJA, 2008e, p. 65). 

                                                           
17 A coincidência das datas da edição de Veja e da ocorrência do fato foi explicada na nota de rodapé anterior. 
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Dos(as) onze ministros(as) do Tribunal, seis votaram pelo que Veja chamou de 

“liberação das pesquisas”. Foram eles(as): Carlos Ayres Britto, Ellen Gracie, Cármen Lúcia, 

Celso de Mello, Joaquim Barbosa e Marco Aurélio Mello. “Com restrições às pesquisas” 

votaram Carlos Alberto Direito, Ricardo Lewandowski, Eros Grau, Antônio César Peluso e 

Gilmar Mendes. Durante a matéria, Veja acentuou a mensagem que veiculara no título, de 

acordo com a qual os/as magistrados(as) haviam se atido ao direito em suas decisões. 

Absolveu inclusive o ministro Direito e o procurador Fonteles (responsável pela Ação Direta 

de Inconstitucionalidade ensejadora de toda a discussão).  “No curso do processo, foram 

acusados de obscurantismo, de tentar sobrepor preconceitos religiosos à razão. São acusações 

injustas” (VEJA, 2008e, p. 67). “Eles não trouxeram a fé para o debate e raciocinaram de 

acordo com princípios do direito brasileiro. Não conseguiram, contudo, que o tribunal se 

alinhasse com eles” (Idem, p. 67-68). Opinião diversa, no entanto, Veja manifestou sobre os 

votos dos ministros Grau e Lewandowski.  O primeiro trouxe entre seus argumentos o de que 

muitas das certezas científicas sobre as pesquisas “seriam um véu para acobertar os interesses 

de mercado” (Idem, p. 69). O segundo “citou os filósofos Marx, Gramsci e Lukács para dizer 

que a ciência é ‘uma ideologia que encobre valores e interesses’ e que muitas vezes ‘faz das 

pessoas mercadorias’” (Idem)18. Sobre seus posicionamentos, Veja afirmou serem “uma veia 

de pensamento obstruída pelo pior tipo de colesterol esquerdista” (Idem). 

                                                           
18

 Adianto que apesar de concordar com o argumento apresentado por Lewandowski a respeito da relação entre 
ciência e ideologia, não acredito que as pesquisas com células-tronco possam ser reduzidas à reprodução de 
valores mercadológicos ou à afronta ao direito à vida. Reitero: o marxismo é um campo e um bem simbólico sob 
conflito. Nesse campo, defendo as pesquisas em questão. O engenho simbólico por trás dos argumentos 
contrários às pesquisas costuma se irmanar a forças contrárias às pautas centrais dos movimentos sociais, 
notadamente do movimento de mulheres, dos direitos sexuais e reprodutivos. Por certo, essa discussão é ampla 
demais para uma nota de rodapé. Pareceu-me, contudo, fundamental à coerência argumentativa do texto a 
exposição de minha tomada de posição. 
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Bourdieu define o campo do poder como o “espaço de jogo no interior do qual os 

detentores de capital (de diferentes tipos) lutam particularmente pelo poder sobre o Estado, 

isto é, sobre o capital estatal que assegura o poder sobre os diferentes tipos de capital e sobre 

sua reprodução” (BOURDIEU, 2007b, p. 100). Veja, no programo de seu papel partidário, 

deflagra disputas simbólicas sobre o Estado, das quais a saga pela liberação das pesquisas 

com células-tronco constitui um sutil arquétipo. Existe uma inocência teórica ainda 

persistente em alguns setores das esquerdas segundo a qual a proposição de um modelo 

(neo)liberal de Estado - como a solevada por Veja - engendraria uma desvalorização do 

organismo estatal. Ledo engano. O Estado é o colaborador mais disposto do capital 

(MÉSZÁROS, 2007, p. 53). Exerce uma função de controle social da qual nenhum sujeito de 

dominância no espaço social abre mão. Isso porque “o Estado é inseparável de um processo 

de unificação dos diferentes campos sociais” (BOURDIEU, 2007b, p. 51), detendo 

conseqüente e pressupostamente a “capacidade de regular o funcionamento dos diferentes 

campos” (Idem). “O Estado é um ‘x’ (a ser determinado) que reivindica com sucesso o 

monopólio do uso legítimo da violência física e simbólica em um território determinado e 

sobre o conjunto da população correspondente” (Idem, p. 97). A eficácia dessa violência 

propriamente estatal está na habilidade estrutural do Estado de produzir categorias de 

pensamento (Idem, p. 91), “ele se encarna tanto na objetividade, sob a forma de estruturas e 

de mecanismos específicos, quanto na ‘subjetividade’ ou, se quisermos, nas mentes, sob a 

forma de estruturas mentais, de esquemas de percepção e de pensamento” (Idem, p. 97).  

A unificação dos múltiplos campos sociais guiada pelo Estado, sob a aparelhagem 

hegemônica do monopólio da violência legítima, faz desse Estado “o resultado de um 

processo de concentração de diferentes tipos de capital” (Idem, p. 99), possuindo, destarte, 

aquilo que Bourdieu chama de “metacapital estatal” (Idem). É um capital específico, 
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peculiarmente estatal, que permite ao Estado praticar um poder sobre os diversos campos e 

sobre os diferentes tipos específicos de capital (Idem), “especialmente sobre as taxas de 

câmbio entre eles (e, concomitantemente, sobre as relações de força entre seus detentores)” 

(Idem). A influência estatal sobre os demais campos, desse modo, não é ignorada pelos 

sujeitos do campo do poder que, determinados pelo metacapital, empenham forças nas lutas 

para determiná-lo. Essas lutas constroem esse campo e, em pé de igualdade, o Estado (Idem). 

Porque os sujeitos em disputa no campo do poder são originários de diferentes campos, o 

Estado se constitui como um banco de capital simbólico (Idem, p. 113), reforçando assim o 

metacapital estatal e sua competência no estabelecimento das taxas de câmbio. 

O metacapital estatal autoriza o Estado a naturalizar as coisas da cultura, divisões e 

hierarquias a elas associadas (Idem, p. 95), impondo princípios de visão e divisão de mundo e 

a cultura dominante como legítima, através do artifício simbólico da “monopolização do 

universal” (Idem, p. 107). Este monopólio se funda na economia simbólica do desinteresse. 

Os atos estatais se legitimam no “interesse público”, no “bem comum” ou na “democracia”, 

pretextos que alçam o interesse no desinteresse (Idem, p. 158) e mesmo a recompensa 

desinteressada pelo desinteresse àquela abóbada celestial alheia aos conflitos sociais. O lucro 

simbólico característico do desinteresse e do universal é negado. De fato, o desinteresse existe 

e se torna eficaz como crença no desinteresse: “os universos sociais nos quais o desinteresse é 

a norma oficial, não são, sem dúvida, inteiramente regidos pelo desinteresse: por trás da 

aparência piedosa e virtuosa do desinteresse, há interesses sutis, camuflados (...)” (Idem, p. 

152). Os valores universais, por sua vez, não são mais do que valores particulares 

universalizados sob certa forma e por certo sujeito consagrados pelas relações de força e 

dominância.  



108 

 

 

O desinteresse e o universal são artifícios caros, no Estado, ao campo burocrático. 

“Cada campo, ao se produzir, produz uma forma de interesse que, do ponto de vista de um 

outro campo, pode parecer desinteresse” (Idem, p. 149). No que tange à burocracia, o 

interesse desinteressado (ou vice-versa) é precipuamente o “interesse público”. Bem atina 

Bourdieu a esse respeito que “o burocrata não é apenas o servidor do Estado, é também aquele 

que põe o Estado a seu serviço” (Idem, p. 152). O universal e o desinteresse, além de artifícios 

simbólicos de legitimação do campo burocrático no espaço social, constituem objeto de 

disputas interiores ao campo. Quem possui o direito de dizer qual interesse é público? A luta 

pelo universal é um “privilégio” (Idem, p. 209) concedido aos poucos sujeitos pertencentes ao 

campo burocrático e àqueles outros que, não redutíveis à burocracia, mas em certa medida 

constituintes dela, reproduzem a reivindicação do universal e do desinteresse como artifícios 

simbólicos de legitimação, como é o caso dos membros do campo jurídico.  

Ao monopólio do universal, os/as juristas devem sua transformação alegórica em 

nobreza estatal e notadamente sua visão soberana do Estado umbilicalmente ligada ao 

monopólio da violência legítima (BOURDIEU, 2007a, 236). O campo jurídico, na instituição 

do universal e, “especialmente, ao produzir o discurso performativo sobre o Estado que, sob a 

aparência de dizer o que ele é, fez o Estado ao dizer o que ele deveria ser, logo, qual deveria 

ser a posição dos produtores desses discursos na divisão do trabalho de dominação” (Idem, 

2007b, p. 121). Assim sendo, os/as juristas elaboram mais ou menos inconscientemente (em 

seu habitus) programas de ação política que servem à imposição de uma visão particular de 

Estado alicerçada na neutralidade - com seus diversos títulos alternativos - e no desinteresse 

(Idem, p. 96).  

Burocracia e direito são, portanto, campos submetidos “ao universal, ao interesse 

geral, ao serviço público” (Idem, p. 155) e se reconhecem como classe igualmente universal, 
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conseguintemente, “neutra, acima dos conflitos, a serviço do interesse público, da 

racionalidade (ou da racionalização)” (Idem, p. 156).  Pode-se dizer que a universalização e a 

neutralização perpetram-se uma a outra nos meandros do campo jurídico (Idem, 2007a, p. 

215). O sujeito histórico dominante competente para universalizar um valor termina por se 

mostrar desinteressado, dotado de “espírito público”, sempre desprovido de interesses 

particulares, políticos ou de classe, em suma, preenchendo o lócus simbólico do “neutro”. 

Este, ao seu tempo, estabelece-se com mais um objeto de disputa no campo jurídico. Ao lado 

dos conflitos pela nomeação do universal, ocorre uma verdadeira luta simbólica pelo 

veredicto neutro (Idem, p. 56). Afinal, quem encarna a neutralidade? 

 Ambições universalistas e neutralizantes fiam-se a uma necessária divisão do 

trabalho no campo jurídico (Idem, p. 217). A hierarquia ínsita ao campo filtra as 

possibilidades interpretativas (Idem, p. 214) assumindo uma delas, ou algumas, como “a” 

interpretação detentora seja do “interesse geral”, seja dos “princípios democráticos”, da 

“pertinência com a Constituição”, da “rigorosidade na aplicação da ciência do direito”, 

diferentes pretextos cumpridores da mesma função simbólica da neutralização e da 

universalização. No fundo, há um enaltecimento da autoridade do ato interpretativo, um 

“trabalho coletivo de sublimação destinado a atestar que a decisão exprime não a vontade e a 

visão de mundo do juiz mas sim a voluntas legis ou legislatoris” (Idem, p. 225). É de se ter 

em mente que a hierarquia interna do campo jurídico mantém afinidades correspondentes com 

a hierarquia social de sua clientela (Idem, p. 218). Há determinações recíprocas entre as 

relações de força no campo e no espaço social (Idem, p. 225). Gramsci é contundente ao 

definir a imbricação do direito à hegemonia. 

O direito não exprime toda a sociedade (pelo o que os violadores do direito seriam 
seres anti-sociais por natureza, ou débeis mentais), mas a classe dirigente, que 
“impõe” a toda a sociedade aquelas normas de conduta que estão mais ligadas à sua 
razão de ser e ao seu desenvolvimento. A função máxima do direito é a de pressupor 
que todos os cidadãos devem aceitar livremente o conformismo assinalado pelo 
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direito, segundo o qual todos podem se tornar elementos da classe dirigente - no 
direito moderno, portanto, está implícita a utopia democrática do século XVIII 
(GRAMSCI, 1968, p. 152-153). 

 

A expressão dos interesses das classes dirigentes, entretanto, não se realiza sem o 

acolhimento pelas classes subalternas da dominação como legítima, quero dizer, sem a 

violência simbólica conexa à fabricação dos consensos. Sobre isso, Bourdieu insiste na 

relevância de romper com análises mecanicistas que compreendam o direito como mero 

instrumento de classe, tanto quanto com as análises formalistas e positivistas (BOURDIEU, 

2007a, p. 209). Ambas ignoram o papel mediador, exercido pelo direito, basal à 

hegemonização. Tal rompimento indicaria a autonomia relativa do campo jurídico como 

caminho epistemológico de entendimento das disputas internas do campo e das correlações 

dele com o espaço social. Na caracterização dessa autonomia, Bourdieu remonta a Engels e ao 

modo como ele associa a autonomização do campo à profissionalização do corpo de juristas 

(Idem, 2005, p. 101). A inexistência de um patrão configura-se uma liberdade apenas formal, 

sendo apenas a condição de sua submissão às leis do mercado de bens simbólicos (Idem, p. 

103).  

A sustentação teórica da autonomia relativa incide numa cisão com a tradição 

kelseniana defensora da autonomia absoluta do campo jurídico, de acordo com a qual o 

fundamento do direito está nele mesmo (Idem, 2007a, p. 209), na norma fundamental (Idem, 

2005, p. 177), como implicação lógica e vazia de conteúdo, princípio justificador do 

ordenamento jurídico. A relativização da autonomia desafia a norma fundamental porque 

reconhece o princípio do ordenamento - e do campo, coisas que não se desvinculam - na 

“lógica paradoxal de uma divisão do trabalho que se determina, fora de qualquer concertação 

consciente, na concorrência estruturalmente regulada entre os agentes e as instituições 

envolvidas no campo” (Idem, 2007a, p. 213). Nota-se a inexistência de uma separação entre 
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ordenamento jurídico de um lado e juristas do outro, algo que nos remete à discussão 

acontecida no capítulo precedente deste trabalho sobre a objetividade e a subjetividade. 

“Como no texto religioso, filosófico ou literário, no texto jurídico estão em jogo lutas, pois a 

leitura é uma maneira de apropriação da força simbólica que nele se encontra em estado 

potencial” (Idem). 

 O vazio conteudístico da norma fundamental reforça no campo jurídico o culto da 

forma: “querer falar recusando-se dizer alguma coisa é o mesmo que falar para não dizer 

nada, a falar por falar, em suma, é o mesmo que dedicar-se ao culto puro da forma” (Idem, 

2005, p. 197). Esse culto, no enlace do processo de hegemonização, promove uma volta à 

neutralização, à forma pela forma, como se houvesse uma forma pura, desprendida de 

conteúdo, como se a opção por certa forma já não dissesse de uma ideologia, ou da 

predisposição implícita num habitus. A obediência à forma, ao formal, à formalização surge 

então como mais um instrumento simbólico de legitimação produtor da crença nos “profanos” 

(Idem, 2007a, p. 244), ou seja, dos não-membros do campo jurídico, na neutralidade e na 

autonomia (absoluta) do campo. 

O conceito de autonomia relativa articula então uma dupla determinação do campo 

jurídico (Idem, p. 211): a interna, resultado das lutas no interior do campo, e a externa, fruto 

de suas correlações recíprocas com o espaço social. As determinações determinam uma a 

outra, determinando os e sofrendo determinações do campo jurídico e de seus membros. Nisso 

tudo o campo do poder serve de fulcro, dados seu metacapital e sua taxa de câmbio. “É no 

interior do universo de relações entre o campo jurídico e o campo do poder que se definem os 

meios, os fins e os efeitos específicos que são atribuídos à ação jurídica” (Idem, p. 241).  

As correlações entre o campo jurídico e o campo do poder soerguem-se numa 

complexidade específica. Afirmei páginas atrás ser o direito parte do Estado e ser o Estado o 
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objeto de lutas do campo do poder. O direito é parte do Estado, assim como a burocracia, mas 

o Estado compreende uma multiplicidade de campos que se determinam em maior ou menor 

grau a depender da taxa de câmbio, de suas estruturas e conjunturas etc. O campo político 

partidário, por exemplo - e aqui limito a noção de “partido” àqueles institucionais elegíveis 

pelo voto - difere-se em gênese da lógica do campo jurídico. Enquanto no primeiro, a lei é 

criada com base em interesses, ainda que se respaldem no “interesse do povo”, no segundo a 

lei é “aplicada” sob o único interesse reconhecido, o do desinteresse, como dito 

anteriormente. O Estado desse modo, assim como seu metacapital, de antemão vivencia 

tensões entre seus campos, ao passo em que é objeto de disputas no campo do poder. Essas 

tensões causam desconforto às tentativas mais ou menos positivistas, repletas de noções 

estanques de fronteiras e demarcações, de compreender as categorias “campo do poder”, 

“Estado” e “direito”. Dá-se que inevitavelmente o positivismo degringola em relações duais 

de gênero e espécie, forma e substância, abertura e fechamento incapazes de alcançar a 

dialética intrínseca ao bloco histórico, à reciprocidade entre o campo e o espaço social. 

Bourdieu bem explica as determinações entre o campo do poder e o jurídico quando arrasta 

para a discussão a afinidade de habitus existente entre juristas e o poder.  

(...) segue-se daqui que as escolhas que o corpo deve fazer, em cada momento, entre 
interesses, valores e visões de mundo diferentes ou antagonistas têm poucas 
probabilidades de desfavorecer os dominantes, de tal modo o etos dos agentes 
jurídicos que está na sua origem e a lógica imanente dos textos jurídicos que são 
invocados tanto para os justificar como para os inspirar estão adequados aos 
interesses, aos valores e à visão do mundo dos dominantes (BOURDIEU, 2007a, p. 
242). 

De resto, é ao ponto de vista particular dos(as) dominantes que o campo jurídico 

confere seu “selo de universalidade” (Idem, p. 245). O campo jurídico, “em conseqüência do 

papel determinante que desempenha na reprodução social” (Idem, p. 251), dispõe de uma 

autonomia menor do que outros campos como o artístico, o literário ou o científico, que 

“contribuem também para a manutenção da ordem simbólica e, deste modo, para a 
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manutenção da ordem social” (Idem). “Quer isto dizer que as mudanças externas nele se 

retraduzem mais diretamente e que os conflitos internos nele são mais diretamente resolvidos 

pelas forças externas” (Idem).  

Estas últimas conclusões de Bourdieu sobre as interferências externas ao campo 

jurídico me trazem à memória um artigo de Luciano Oliveira intitulado “A ‘Justiça de 

Cingapura’ na ‘Casa de Tobias’. Opinião dos alunos de Direito do Recife sobre a pena de 

açoite para pichadores”. No texto, Oliveira discute uma pesquisa a respeito da reação dos(as) 

estudantes da faculdade de direito da Universidade Federal de Pernambuco (“A Casa de 

Tobias”) ao acontecido na noite de 11 de maio de 1994, quando “um grupo de adolescentes 

pobres integrantes de uma ‘galera’ invadiu e pichou o prédio da Faculdade de Direito do 

Recife” (OLIVEIRA, 1999, p. 53). A reação imediata dos(as) estudantes aprovou num 

percentual geral de 21,5% penas de violência física aos/às adolescentes o que: 

 (...) se de um lado não era (um percentual) enorme, de outro parecia-me bastante 
significativo, na medida em que fora obtido numa escola de Direito - isto é, num 
local onde as pessoas são continuamente socializadas na idéia de que, no mundo 
moderno, os chamados “castigos cruéis, desumanos ou degradantes”, para usar os 
termos da Declaração da ONU, não devem ter lugar (OLIVEIRA, 1999, p. 54). 

 

 Oliveira retoma as pesquisas duas vezes no ano de 1995 e mais uma vez no ano de 

1997 e confirma sua hipótese inicial de que a distância do fato abrandaria ânimos e 

percentuais. Os números que em 1994 eram de 21,5% caem para 6,5% em 1997 entre os/as 

estudantes da instituição. Oliveira dá cabo a algumas reflexões interessantes a partir desses 

dados e avizinha-os a números trazidos por outros(as) pesquisadores(as) sobre, por exemplo, a 

aceitação da pena de morte e de castigos corporais em presos que mais aumenta quanto menor 

é o nível de escolaridade da população, ou seja, quanto mais violência as pessoas sofrem. Nos 

termos de Oliveira: “entre os miseráveis da periferia que, vivendo um cotidiano de violência, 

apelam para ‘justiceiros’ e eventualmente promovem eles mesmos linchamentos, de um lado, 
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e de outro os ilustrados bacharelandos em Direito, não existiria uma ruptura, mas um 

continuum...” (Idem, p. 59).  

Discutirei mais detidamente as afinidades entre a criminalidade, o campo jurídico e o 

campo midiático na segunda parte deste trabalho. Por ora, basta dizer que se “somos bem 

menos iluministas do que pensamos” (Idem, p. 57), é necessário reconhecer que as casamatas 

que nos conservam nas faculdades de direito guardam cumplicidades estruturais muito mais 

íntimas do que imaginamos - em nossa hipocrisia estrutural - com as finas pernas das palafitas 

do Recife. A ideologia que emerge na reação dos(as) estudantes é somente uma arguta 

demonstração dessa intimidade, quando o “universal” despenca discursivamente em sua 

própria fenda hegemônica e os consensos liberais do campo jurídico deixam à vista as 

contradições sobre as quais suas mediações se exercem. 

O campo jurídico é disputado pelo campo do poder e inclusive por ideologias como a 

do açoite, objeto de reflexão do artigo de Luciano Oliveira. Mas seria pueril supor que o 

campo jurídico e seus membros compartam-se passivamente nesse contexto. O campo 

jurídico é objeto de disputas pelos sujeitos do campo do poder, mas o objeto sob conflito 

também disputa os sujeitos que o disputam. Por seus caminhos e segundos seus artifícios 

simbólicos de legitimação específicos, o campo jurídico trava batalhas sobre o campo do 

poder. A saga simbólica empreendida por Veja, cujo objetivo era ver liberadas no Supremo 

Tribunal Federal as pesquisas com células-tronco, articula-se a uma outra saga simbólica, a do 

STF - e do campo jurídico como um todo - em se arranjar no centro do debate político, 

reivindicando a legitimidade para decidir em razão do “interesse geral”, dos “princípios 

democráticos”, da “pertinência com a Constituição” etc. Não foi à toa a lembrança supracitada 

da professora Zatz de “que a Lei de Biossegurança foi aprovada com ampla maioria, depois 
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de uma grande discussão no Congresso. Não foi na calada da noite. Ela obteve o aval de 96% 

dos senadores e 85% dos deputados”.  

Veja cultiva em linhas e entrelinhas sua trajetória simbólica no campo do poder. Do 

“é preciso salvar vidas” de Zatz, Veja salta à laicidade de Ellen Gracie, à sua análise das leis 

“à luz da Constituição e do restante do sistema jurídico”. Logo após cede espaço ao “resultado 

mais científico e menos dogmático” de Gilmar Mendes e à “discussão sem sentido” e ao 

“fazer o bem a outras pessoas” de David Baltimore. Juristas e cientistas - sujeitos que 

encarnam a legitimidade do neutro e do universal - são convocados a opinar sobre o tema em 

conflito. O fato de Mendes ter votado no Tribunal contrariamente à tomada de posição de 

Veja não invalida a legitimação intentada pela revista. A mera presença do magistrado nas 

páginas amarelas e seu discurso neutralizante deram conta do propósito. É verdade que ele 

reconhece não ser possível “exigir que um juiz, ao vestir a toga, consiga se despir de suas 

simpatias e concepções”, mas não demora a perpetrar a neutralização trivial ao campo, 

assegurando o ideal do cientificismo.  

A matéria de Veja a respeito da decisão do Tribunal é sobremaneira emblemática da 

admissão do poder simbólico do direito pela revista. A preleção em Veja de que os membros 

do STF se ativeram à técnica e ao direito em suas argumentações diz de uma absorção - 

conquanto recíproca - da lógica interna do campo jurídico. Sem dúvida, essa lógica não difere 

muito daquela procedida pelos artifícios simbólicos de legitimação do campo midiático. A 

neutralização e a universalização também compõem a atividade jornalística.  

O resultado desse processo é que mesmo os sujeitos mais fervorosamente religiosos 

sofrem uma sublimação simbólica, ocupando o lugar do divergente previsto, o que não ocorre 

com os “esquerdistas”. Na conjuntura em questão, os argumentos de Grau e Lewandowski são 

repreendidos e classificados como “uma veia de pensamento obstruída pelo pior tipo de 
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colesterol esquerdista”. Este é, mais uma vez, momento para evitar ingenuidades. O 

“colesterol esquerdista” no contexto da saga simbólica de Veja - cuja oposição à esquerda foi 

explorada no primeiro capítulo deste texto - parece destoar do aceitável pela revista. Mas nas 

estruturas do Supremo Tribunal Federal, o “esquerdismo” dos ministros Grau e Lewandowski 

não tem sido suficiente para extrapolar os limites da previsibilidade hegemônica. Ambos se 

comprometem com o campo e inevitavelmente com o interesse pelo desinteresse e tudo o 

mais que lhe seja caro.  A existência de um ou dois “esquerdistas” na cúpula de dominância 

do campo jurídico em nada desfaz o aparato simbólico de dominação. 

 

3.3 A judicialização da política sob conflito 

Na edição de 27 de agosto de 2008, Veja publicou em sua seção “Brasil”, matéria 

intitulada “Agora adeptos do ‘ativismo judicial’, os ministros do STF ocupam espaços do 

Legislativo e assumem seu papel político” (VEJA, 2008a, p. 62). O texto é iniciado com a 

constatação de que o Congresso brasileiro se acha apequenado e com uma pauta trancada por 

medidas provisórias editadas pelo Executivo, “o Governo Lula”. “Passados vinte anos, o 

Congresso ainda não regulamentou 54 artigos da Constituição de 1988” (Idem). Veja alega 

ainda a existência de “buracos” na legislação infraconstitucional e que, diante desse contexto, 

o Supremo Tribunal Federal poderia se vir na posição de legislar. “Os ministros se mostram 

dispostos a realizar essa tarefa e acreditam ter uma boa razão para isso” (Idem). Veja então 

cita Gilmar Mendes, o presidente do Tribunal: “não é por razões ideológicas ou pressão 

popular. É porque a Constituição exige. Nós estamos traduzindo, até tardiamente, o espírito da 

Carta de 88, que deu à Corte poderes mais amplos” (Idem). Em contraposição ao defendido 

por Mendes, Veja traz ao texto a opinião do ministro Marco Aurélio de Mello, quem vê “com 

ressalvas o uso desse tipo de interpretação, pelo risco (real) de se transformar num mecanismo 
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sutil para modificar boas normas com base apenas em supostas ‘ambigüidades’ de linguagem” 

(Idem, 62-63). A revista então alerta para a utilização de uma ferramenta hermenêutica 

denominada “interpretação conforme a Constituição”. “Aqui, não se trata de cobrir uma 

lacuna legal, mas de mudar o sentido de uma norma infraconstitucional já existente por meio 

de uma sentença. Essa estratégia é largamente empregada em países como Itália e Alemanha” 

(Idem, p. 64). Veja contemporiza sobre os efeitos políticos desse modo de interpretação, 

contudo conclui da seguinte maneira: “uma certa dose de ativismo judicial talvez seja 

impossível evitar num sistema constitucional como o brasileiro. O essencial é que ele seja 

informado pela razão jurídica, e não pela ideologia ou pelas crenças particulares de cada 

ministro. Isso, a sociedade precisa vigiar” (Idem, p. 64).  

A postura do Judiciário frente àquilo que Veja reconhece como política vinha sendo, 

antes mesmo dessa matéria de agosto, discutida com freqüência na revista. Trago algumas 

referências a esse tipo de abordagem. Na entrevista já citada com o ministro Gilmar Mendes, 

em 23 de abril de 2008, Veja questiona o presidente do STF acerca da soberania do Congresso 

Nacional e da possibilidade de essa instituição alterar a legislação e criar um terceiro 

mandado para o Executivo, o que engendraria - em termos práticos - mais um governo de 

Lula, no que Mendes replica: “no Estado de Direito não há soberanos. Todos estão 

submetidos às regras constitucionais. Todas as mudanças devem atender aos preceitos das 

cláusulas pétreas da Constituição Federal” (VEJA, 2008i, p. 11). Adiante, Veja questiona 

Mendes sobre o processo de indicação política pelo Executivo dos ministros do Supremo 

Tribunal. Ele então responde: “todo dia o STF decide contrariamente aos interesses do 

governo. Não acredito que algum ministro vá levar em conta a origem de sua indicação nessas 

reflexões. A decisão que aceitou a denúncia do mensalão deixou isso muito claro” (Idem, p. 

15). E continua: “os entendimentos do STF às vezes são fixados em termos quase seculares, 
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alguns há mais de 150 anos. Simplificar essa relação leva a erros grosseiros. O nosso modelo 

de escolha, semelhante ao dos Estados Unidos, tem relativa credibilidade” (Idem). 

Na edição de 16 de julho de 2008, a propósito de sua presidência do Superior 

Tribunal Eleitoral, o ministro Carlos Ayres Britto concede uma entrevista a Veja que recebe o 

título “Pela transparência: o presidente do Tribunal Superior Eleitoral defende eleições sem 

restrição e diz que os políticos, com exceções, são epicuristas” (VEJA, 2008c, p. 13). Numa 

das passagens, classifica a classe política, “com exceções”: “os políticos brasileiros são 

epicuristas. Eles cedem e vão atrás do dinheiro sujo. Das duas, uma: ou é dinheiro público 

obtido ilicitamente ou é privado – e neste caso vem acompanhado da cobrança de favores 

posteriores aos candidatos beneficiados” (Idem, p. 16). Quando perguntado sobre seu 

ligamento com o Partido dos Trabalhadores, Ayres Britto responde: “vivi intensamente minha 

filiação partidária. Mas, quando fui indicado para o STF, virei a página. Eu sou um 

magistrado. Não sou mais um filiado, um petista. Tenho proibição até de professar credo 

partidário”. E conclui: “agora sou um militante da Constituição. Se vou desagradar ao PT ou 

ao PSDB, não estou nem aí” (Idem, p. 17). 

A entrevista com a ministra Ellen Gracie, de 12 de março de 2008, também discutiu 

o assunto. Gracie é inquirida, dentre outros assuntos, sobre a influência do Judiciário na 

política. “Seria mais confortável para nós não ter de lidar com esse tipo de dificuldade. Mas às 

vezes as questões se arrastam por anos no Congresso e acabam desaguando no Judiciário” 

(VEJA, 2008k, p. 14). Prossegue: “Esse fenômeno da judicialização da política não acontece 

só no Brasil. É uma tendência em muitos lugares, um resultado da dificuldade de obter 

consenso sobre certos temas no plano do Legislativo” (Idem). “Tudo bem – não se faz 

democracia com pensamento único. Enquanto a tensão entre os poderes for pontual, ela será 

saudável. É isso que acontece no Brasil” (Idem). 
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Aquilo que se vem chamando de “judicialização da política” diz de um avanço do 

Poder Judiciário e do campo jurídico como um todo nas questões tradicionalmente afeitas ao 

campo político. Esse avanço proviria das contradições historicamente relegadas pelo Welfare 

State à burocracia (VIANNA, CARVALHO, MELO e BURGOS, 1999, p. 18), ou seja, da 

tensão criada pelo constitucionalização de direitos, notadamente os sociais, própria do Estado 

Social, geradora de sua exigibilidade jurídica, contrastante com a agenda neoliberal 

vivenciada pelos Poderes Executivo e Legislativo (Idem, p. 10).  

 (...) o Judiciário, antes um Poder periférico, encapsulado em uma lógica com 
pretensões autopoiéticas inacessíveis aos leigos, distante das preocupações da 
agenda pública e dos atores sociais, se mostra uma instituição central à democracia 
brasileira, que no que se refere à sua expressão propriamente política, quer no que 
diz respeito à sua intervenção do âmbito social (VIANNA, CARVALHO, MELO e 
BURGOS, 1999, p. 9). 

 

O Estado Social, em poucas palavras, constituiu uma aparelhagem material e 

simbólica da qual a historicidade capitalista se utilizou, em certo momento de crise em sua 

hegemonia, para atenuar os conflitos sociais, manter a coesão do bloco social e evitar 

alternativas históricas que poderiam - e esta seria apenas uma das possibilidades - engendrar 

uma ruptura com o modo de produção presente. Sendo um reforço do processo de 

hegemonização das classes dominantes, o Estado Social se ergueu a partir da violência 

simbólica. Fez-se mais ou menos inconscientemente no consentimento das classes 

subalternas, tendo o direito agido na mediação do capitalismo organizado (Idem, p. 17) e na 

judicialização de áreas como o mundo do trabalho, fabricando consensos que garantiriam uma 

feição de “convivência harmoniosa” (Idem) entre interesses estruturalmente antagônicos, 

como os do capital e os do trabalho.  

Gerou-se, no Estado Social, uma ampliação sem precedentes da Administração 

Pública e do campo burocrático, sob a produção de uma lógica estatal de racionalização e 

burocratização (Idem, p. 20). Aliou-se a essa ampliação a criação de uma indeterminação 
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jurídica - estranha à noção de “certeza jurídica” fundante do positivismo - que logrou ao 

espaço social um Judiciário como legislador implícito (Idem, p. 21). As leis, desse modo, 

passaram a ser tomadas não mais nos cânones do modelo liberal de Estado, mas sim numa 

outra roupagem conceitual em que estava implicada a noção de constitucionalidade. “Se no 

Estado liberal as leis tinham por finalidade básica definir as ‘regras do jogo’, no Estado-

Providência as normas de caráter ‘social’ são especialmente concebidas para modificar os 

resultados desse jogo, alterando implicitamente suas regras” (FARIA, 2005, p. 63).  

O aumento de competências do Judiciário advindo do Estado Social motivou, 

inclusive no Brasil, uma crise desse Poder. Falo em “inclusive” porque em terras nossas o 

Estado Social só existiu como sustentáculo econômico do Estado Social das nações 

hegemônicas e como violência simbólica. A crise do Judiciário construiu-se no movimento de 

incongruências entre o previsto nas normas, notadamente o catálogo de direitos fundamentais, 

e sua ineficácia (Idem, p. 101). Nasceu daí a “necessidade de recuperar a credibilidade da 

instituição perante uma opinião pública que não entende a dimensão kafkiana do 

funcionamento dos tribunais” (Idem, p. 58).  

As probabilidades - não necessariamente confirmadas19 - de avanço do Judiciário 

sobre o campo político, permitidas pelas configurações constitucionais, atingiram a 

tradicional percepção da tripartição dos poderes (Idem, p. 65). O Judiciário passou a sofrer 

acusações por parte do Congresso, segundo o qual estava o campo jurídico a “exorbitar em 

suas prerrogativas” (Idem, 2004/2005, p. 16). Deu-se, como seria de se esperar, que, dada a 

ausência de recursos próprios para implementar suas sentenças (Idem, p. 22), o Judiciário 

                                                           
19 “O que se tem visto, porém, é que o Judiciário assumiu uma postura relativamente contemporizadora diante do 
advento dos direitos sociais. Invocando a independência dos poderes na melhor tradição da democracia liberal 
clássica e esquecendo-se de que também é parte fundamental do Estado, ele se tem furtado a enquadrar o 
Executivo - uma inércia que se dá, justamente, no momento em que este poder, a pretexto da resolução de sua 
‘crise fiscal’, vem promovendo cortes drásticos em suas políticas públicas e, sob a forma de programas de 
privatização nos campos de saúde, educação e previdência, procurando fugir de suas obrigações sociais” 
(FARIA, 2005, p. 108-109).  
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transferiu ao Executivo e ao Legislativo novos ônus incabíveis aos arranjos institucionais do 

neoliberalismo e da globalização (Idem, p. 33). Os desconfortos insurgidos desse processo 

colocaram as estruturas do Judiciário em xeque. Se de um lado, movimentos sociais e outros 

sujeitos da sociedade civil vinham ao Judiciário à procura da efetivação de direitos e do 

“acesso à justiça” (Idem, p. 20) - o que majorou o índice de confiança das pessoas no terceiro 

poder (Idem, p. 23) em correlação à crescente descrença no Legislativo - de outro, 

reverberaram-se questionamentos acerca da legitimidade do Judiciário para intervir em 

demandas classificadas como “políticas”. Perquiriu-se, por exemplo, sobre os porquês da 

inexistência de um controle externo do Judiciário (Idem, p. 23), sobre os perigos para a 

democracia da indiferenciação entre o direito a política (Idem, p. 30) e mesmo sobre a não-

democracia interna desse Poder (Idem, p. 45). 

 A lógica do campo jurídico, desse modo, não restou incólume, tendo alguns de seus 

meandros investigados e sendo denunciada como “politizada” por conta da incorporação de 

“elementos estranhos”, “políticos”: “eles não só rompem sua lógica operacional, como 

também politizam a aplicação do direito e levam à erosão dos marcos ou padrões de 

referência, com conseqüências trágicas” (Idem, p. 30). A politização do Judiciário surgiria 

então como revés da judicialização da política - conclusão da qual discordo, como 

demonstrarei ainda neste tópico.   

Toda essa discussão a respeito da relação entre o direito e a política tem suscitado no 

campo jurídico, sobretudo no meio acadêmico, cisões epistemológicas entre sujeitos que se 

denominam procedimentalistas, numa corrente, e substancialistas, noutra.  Vianna, Carvalho, 

Melo e Burgos realizam uma interessante descrição desse embate teórico. Segundo eles(as), 

baseando-se em referenciais como Habermas e Garapon, procedimentalistas sustentam que a 

democracia radical está na garantia dos procedimentos (VIANNA, CARVALHO, MELO e 
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BURGOS, 1999, p. 30) e que o Judiciário deveria a priori limitar-se a protegê-los. “A 

judicialização da sociedade desinstitucionalizaria a democracia, marginalizando as 

instituições de mediação - as associações e os partidos políticos” (Idem, p. 26). Ela “poria em 

risco os próprios fundamentos da liberdade ao transferir a criação das leis do soberano para 

uma casta sacerdotal, praticante de uma justiça de salvação e usurpadora do papel e das 

funções que antes couberam às burocracias weberianas nas sociedades modernas” (Idem). No 

procedimentalismo, “o modelo seria formal, então, apenas no sentido de que se deveria limitar 

a garantir as condições necessárias a fim de que a cidadania disponha dos meios para 

estabelecer um entendimento sobre a natureza dos seus problemas e a forma de sua solução” 

(Idem, p. 29). O substancialismo, por sua vez - e eles(as) o dizem tomando em conta as obras 

de Dworkin e Cappelletti - teria em seu ponto de partida “uma teoria que satisfaça a condição 

de se apresentar como uma reconstrução racional da ordem jurídica de que ele faz parte” 

(Idem, p. 36).  

Assim, nesse eixo substancialista, representado por Cappelletti-Dworkin, a partir de 
estratégias diversas e diferentes inspirações doutrinárias, mas sempre com referência 
à história e ao mundo empírico, como no caso crucial das relações maioria-minoria, 
concede-se ao Poder Judiciário uma nova inserção no âmbito das relações entre os 
três Poderes, levando-o a transcender as funções de checks and balances, tão 
próprias ao argumento republicano de Tocqueville (VIANNA, CARVALHO, 
MELO e BURGOS, 1999, p. 37). 
 

O Judiciário teria então que fazer mais do que harmonizar os demais Poderes, ele 

“deveria assumir o papel de um intérprete que põe em evidência, inclusive contra as maiorias 

eventuais, a vontade geral implícita no direito positivo” (Idem, p. 38). Essa vontade geral 

estaria presente “especialmente nos textos constitucionais e nos princípios selecionados como 

de valor permanente na sua cultura de origem e na do Ocidente” (Idem). O resultado disso 

estaria nas “conquistas da idéia do justo positivadas no direito e enraizadas na cultura 

política” (Idem). 
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Logo após descrever as duas correntes sob discussão, Vianna, Carvalho, Melo e 

Burgos tomam posição afirmando que, no Brasil, a judicialização da política reforça a 

democracia (Idem, p. 43). Os/as pesquisadores(as) do IUPERJ fundamentam seu 

posicionamento alegando, de antemão, que as forças disputantes da hegemonia na elaboração 

do texto constitucional brasileiro de 1988, durante a Assembléia Constituinte, numa solução 

de compromisso, terminaram por deixar para o futuro “a concretização dos valores e 

princípios positivados na Carta, na dependência do novo arranjo de forças subseqüente ao 

processo democrático que a própria Constituição deveria inaugurar” (Idem, p. 41). Teria 

havido então um fortalecimento da comunidade de intérpretes da Constituição, o que ficaria 

provado com a pesquisa conduzida pelo coletivo de pesquisadores(as), sob o escopo de 

analisar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade (Adins) propostas do ano de 1988 ao de 

1998, ou seja, nos dez primeiros anos da atual Constituição. Dessa pesquisa, constatou-se a 

existência de um caráter dúplice na judicialização da política no Brasil (Idem, p. 68).  

De um lado, as minorias parlamentares vinham demandando a intervenção do 

Judiciário contra a vontade da maioria. Nesses dez anos, os partidos de esquerda foram os 

mais ativos em proposituras de Adins (Idem, p. 58). Das Adins propostas por partidos, 74% 

tiveram em sua autoria partidos de esquerda (Idem, p. 97). Os autores encontram um exemplo 

da judicialização da política, como recurso da minoria, na utilização, pela minoria parlamentar 

de esquerda, de Adins cujo objeto tratava da regulação da economia, “na medida em que é 

pela legislação econômica que os governantes declaram quem ganha e quem perde na 

repartição da riqueza nacional” (Idem, p. 103). “Os partidos de esquerda também são 

amplamente majoritários nas Adins relativas à regulação da economia, sendo responsáveis por 

54 das 58 Adins desse tipo” (Idem). Verificam com as pesquisas, entretanto, que “as ações 

menos acolhidas pelo STF são as relacionadas com a política econômica” (Idem, p. 129).  
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Do outro lado, todavia, a judicialização da política tem se afastado do primeiro 

sentido, “singularizando-se pela ação dos Executivos estaduais e da Procuradoria da 

República contra a representação parlamentar, em sua esmagadora maioria de âmbito 

estadual” (Idem, p. 68), o que seria para os/as pesquisadores(as), uma “indicação de que não 

apenas a sociedade, mas também a própria Federação, se encontra desajustada da vontade do 

soberano e tem reclamado a presença de um tertius” (Idem). Procura-se na Adins dos 

Executivos estaduais alguma segurança em termos de governabilidade, isso sob a justificativa 

da racionalização da administração pública (Idem, p. 71). Nesse caso, as Adins surgem como 

um eficiente instrumento político entre o Executivo e o Legislativo (Idem, p. 78), quando 

aquele não possui neste uma coalizão de forças que lhe garanta a maioria parlamentar (Idem, 

p. 79). Mesmo as Adins do Ministério Público, vinham se dedicando bem mais à organização 

do Estado, da “racionalização” acima apontada, e menos da defesa dos direitos de cidadania 

atribuída pela Constituição de 1988 a essa instituição.  

O debate teórico acerca do fenômeno da judicialização da política nos obriga a 

retomar as primeiras páginas deste capítulo e a discussão lá pautada sobre a relação entre a 

política e o direito na composição do Estado moderno. Procedimentalistas e substancialistas 

parecem ignorar a construção histórica e política que fez do direito algo distinto, no Estado, 

da política - apesar de legalmente produzido por ela - que conferiu ao direito o aspecto de 

absoluta autonomia e o fiou a artifícios simbólicos de legitimação como o universal, o 

desinteresse e a neutralidade.  

Ambas as correntes têm como pressuposto o aparato simbólico hegemônico e se 

erigem sobre os consensos por ele fabricados.  Enxergar na “judicialização da política” um 

“bem” ou um “mal” à “democracia” é proceder a uma negação epistemológica pré-reflexiva 

das relações intrínsecas entre o campo jurídico e o campo do poder. É manter incógnito o 
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quanto de política existe inexoravelmente no aparelho coercitivo jurídico estatal e na defesa 

da propriedade, por exemplo, funções jurídicas umbilicais ao Estado moderno. É, em suma, 

conservar a separação conceitual positivista entre política e direito, e inclusive as abstrações e 

o idealismo que se manifestam com maior agudez (e ironia) quando do emprego da expressão 

“politização do judiciário”, como se o fato de haver política e relações de poder entre o corpo 

de magistrados(as) de um tribunal - e entre esse corpo e suas casamatas - fosse uma novidade 

histórica sobrevinda do Estado Social ou da Constituição de 1988.  

Procedimentalistas e substancialistas são, desse modo, sujeitos em situação de 

privilégio, competentes para disputar o artifício simbólico do “universal”, agora convertido 

em “democracia”. A defesa do “procedimento” basilar aos/às primeiros(as) reproduz o 

fetichismo jurídico e a crença denunciada por Gramsci de que o direito é capaz de limitar o 

Estado que produz o direito, esconde mais ou menos inconscientemente a cumplicidade 

dialética entre forma e conteúdo e, além disso, que a opção por uma determinada forma já é 

conteudística. Substancialistas, por sua vez, sustentadores(as) da “vontade geral implícita no 

direito positivo” e da “idéia de justo” reportam sua argumentação à lógica simbólica do 

“interesse geral” que serve de reconhecimento social ao direito (BOURDIEU, 2007a, p. 240) 

e nega as relações de forças sobre as quais “perceber a injustiça é algo que depende da 

posição do sujeito no espaço social” (Idem, p. 231).  

Afirmei anteriormente que aquilo chamado de ‘judicialização da política’ diz de um 

avanço do Poder Judiciário e do campo jurídico como um todo nas questões tradicionalmente 

afeitas ao campo político. Algumas reflexões, contudo, fazem-se necessárias.  

“Judicialização” e “política”, é preciso que se entenda, são também bens simbólicos sob 

conflito. A constituição do habitus está diretamente ligada às naturalizações decorridas da 

ação do metacapital estatal. Essas naturalizações se operam sobre os conceitos de direito e 
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política e dão cabo àquele esquecimento do arbitrário.  Com ele, o direito aparenta abandonar 

simbolicamente as opções políticas que o fundaram e sublimar as relações igualmente 

políticas que exerce com os demais campos. A “judicialização” não deixa de ser uma 

“politização” e o é até mesmo na escolha mais ou menos inconsciente de se negar enquanto 

tal.  

Um equívoco em que nossos(as) teóricos(as) da democracia costumam incidir é o de 

confundir “política” e “democracia”. A política, inserida no bloco histórico cujas estruturas 

correspondem ao modo de produção capitalista, tem recepcionado desde regimes autoritários 

aos proclamados democráticos (e estes, sob suas estratégias, nunca abdicaram do 

autoritarismo). A separação entre direito e política supracitada é, em maior ou menor grau, 

uma opção para tratar assuntos também políticos, como a repressão à criminalidade e a defesa 

da propriedade, dentre outros, como puramente jurídicos, “despolitizados”, portanto. O direito 

não deixa de ser a “casta sacerdotal” a qual os/as procedimentalistas se referem - e a 

burocracia também o é. Passa despercebido por esses(as) teóricos(as), no entanto, porque 

naturalizado, que o “fazer democrático” legado a nós pela historicidade capitalista é também 

sacerdotal.  

Gramsci correlaciona a tripartição de poderes à hegemonia na sociedade civil. Ele 

alega que a divisão de poderes - “toda a discussão havida para a sua efetivação e o 

dogmatismo jurídico derivado do seu advento” (GRAMSCI, 1968, p. 95) - constitui “o 

resultado da luta entre a sociedade civil e a sociedade política de um determinado período 

histórico, com certo equilíbrio instável entre as classes” (Idem). A “judicialização da política” 

constitui um momento conjuntural não de usurpação do direito das atribuições da política, 

mas sim de crise das fronteiras entre aquilo que - através das lutas simbólicas no interior dos 

campos e entre os campos e o espaço social - têm-se hegemonicamente chamado de direito e 
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política. A fragilização do campo político resulta do crescimento da descrença nesse campo 

resultado dos descumprimentos pelo Estado moderno das promessas normativas que o 

legitimaram na coesão do bloco histórico, notadamente quando do Estado Social. O campo 

jurídico emerge nesse contexto como salvaguarda de uma ordem estabelecida que o direito 

consagra “ao consagrar uma visão desta ordem que é uma visão do Estado, garantida pelo 

Estado” (BOURDIEU, 2007a, p. 237). Isso ocorre inclusive entre os/as teóricos(as) 

substancialistas que vêem no direito um instrumento de transformação social, algo que 

discutirei adiante. 

É de se notar, porém, que o avanço do “direito” sobre a “política” e mesmo a tomada 

assumida de decisões “políticas” - como se as outras não o fossem - pelos tribunais não 

eliminam a lógica interna do campo jurídico ou sua autonomia relativa. Lembremos as 

palavras de Gilmar Mendes na matéria de Veja de 27 de agosto de 2008: “não é por razões 

ideológicas ou pressão popular. É porque a Constituição exige”. E a conclusão da própria 

revista nesse texto: “o essencial é que ele (o ativismo judicial) seja informado pela razão 

jurídica, e não pela ideologia ou pelas crenças particulares de cada ministro”. As palavras de 

Mendes em sua entrevista às páginas amarelas de Veja são emblemáticas: “no estado de 

direito não há soberanos. Todos estão submetidos às regras constitucionais. Todas as 

mudanças devem atender aos preceitos das cláusulas pétreas da Constituição Federal”. 

Igualmente emblemáticas são as de Ayres Britto: “agora sou um militante da Constituição”.  

As falas dos ministros e da revista - eles e ela em cumplicidade estrutural - recorrem 

à neutralização e à universalização de suas posições e de seus posicionamentos, embora 

sequer profiram a palavra “neutralidade”. “A Constituição exige”, “a razão jurídica”, “todos 

estão submetidos às regras constitucionais” e - de todas as expressões, a mais interessante - 

“agora sou um militante da Constituição” são caminhos discursivos e artifícios simbólicos de 
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legitimação do campo jurídico irmanados ao desinteresse. São abstrações, sublimações, 

manifestações do que Bourdieu chama de hipocrisia estrutural: tornar-se magistrado, mesmo 

que por uma indicação política20, eleva o sujeito à abóbada celestial.  

A preocupação de Veja, manifesta quando das entrevistas com Mendes e Britto, a 

respeito das indicações políticas que levam os/as ministros(as) ao Supremo Tribunal Federal e 

das possíveis influências delas decorrentes, implica numa outra sublimação. Mendes e Britto, 

daí a “militância constitucional” deste último, negam a possibilidade de influência e 

asseguram a independência da Corte com relação ao Governo Federal. Dá-se, entretanto, que 

por mais que o favorecimento de um ou outro Governo não seja meta consciente dos(as) 

ministros(as),  as afinidades objetivas e subjetivas entre o campo do poder e o campo jurídico 

já são influências suficientes para a manutenção do que é essencial à hegemonia. Essas 

influências não cessariam - e esse argumento termina sendo parte da illusio do campo jurídico 

- se os membros do Supremo chegassem a seus postos por meio de concursos públicos: o 

acesso aos concursos e tudo o mais condizente com a meritocracia também guardam 

afinidades com as casamatas do espaço social.  

Nenhuma dessas reflexões, todavia, pretende desabilitar as pesquisas conduzidas por 

Vianna, Carvalho, Melo e Burgos. Muito pelo contrário. Cumprem elas um papel relevante ao 

pormenorizar os processos que levam os “intérpretes da Constituição” a disputar no campo do 

poder e mesmo nos meandros do próprio Poder Judiciário, tomadas de posição. O que neste 

texto se perquire é justamente a cumplicidade estrutural que leva as ações dos partidos das 

esquerdas cujo objeto é a regulação da política econômica ao insucesso, enquanto que as 

Adins dos governadores que objetivam a governabilidade sob o pretexto da racionalização da 

Administração costumam ser bem-sucedidas. Mais detidamente: a conivência estrutural do 

                                                           
20 Carlos Ayres Britto não exerceu carreira na magistratura até chegar ao STF.  
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campo jurídico com o campo do poder e, nele, com o campo midiático. Afinal, a proximidade 

discursiva entre Veja e os/as ministros não é aleatória, senão seqüela de um arbitrário 

esquecido, de consensos fabricados em processos de hegemonias homólogas cujos artifícios 

simbólicos de legitimação compartilham raízes comuns.  

 

3.4 O campo jurídico e a contra-hegemonia prevista 

Joaquim Barbosa, seus ternos e seu gosto pela música clássica chegaram à matéria de 

capa da revista Veja logo após o magistrado ter posto “os mensaleiros (e o governo e o PT) no 

banco dos réus”. Daí para os/as leitores(as) de Veja saberem ser ele um “modesto bebedor de 

vinho” foi um salto somente viável por conta da existência de toda a construção material e 

simbólica envolvida nas relações entre o campo jurídico e o campo midiático das quais venho 

tratando neste texto. O acesso de Veja à fala dos(as) ministros(as) do STF e o recíproco 

acesso dos(as) ministros(as) às páginas amarelas de Veja representam suas posições 

homólogas de privilégio no campo midiático, no campo jurídico e, conseqüentemente, no 

campo do poder. É de se notar que se das 569 entrevistas concedidas às páginas amarelas, de 

4 de junho 1997 a 27 de agosto de 2008, cinco deram voz a ministros(as) do Supremo 

Tribunal Federal, apenas uma cedeu espaço a um magistrado não pertencente ao STF21. O juiz 

em questão foi Novély Vilanova Reis, pai de um dos autores do assassinato do índio pataxó 

Galdino dos Santos. Afora Reis, portanto, que chegou às páginas amarelas por ser juiz e pai 

de um algoz, nenhum outro membro do Poder Judiciário - que não os partícipes do STF - 

percorreu, nesse ínterim, aquelas páginas amarelas. 

Como resultado de um convênio entre o IUPERJ e a Associação de Magistrados 

Brasileiros (AMB), Vianna, Carvalho, Melo e Burgos traçaram um perfil dos membros do 

                                                           
21 O que aconteceu na edição de 16 de dezembro de 1998. 
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Poder Judiciário que veio a ser publicado na obra “Corpo e Alma da Magistratura Brasileira”. 

Algumas das conclusões a que chegaram esses(as) pesquisadores(as) servirão aqui de auxílio 

para que possamos compreender quem são esses magistrados(as) que a revista Veja não tem 

levado às suas entrevistas.  

Os/as magistrados fazem parte das elites e “nenhuma sociedade pode ser ingênua em 

relação à forma de recrutamento de suas elites” (VIANNA, CARVALHO, MELO e 

BURGOS, 1997, p. 7). A magistratura vem se mostrando um caminho de mobilidade social 

conexo à modernização da sociedade brasileira e à produção de uma elite heterogênea, numa 

conformação plural de concepções de mundo oriundas tanto das matrizes culturais familiares 

e, nelas, da inscrição dos indivíduos nos setores público ou privado (Idem, p. 8), quanto ao 

“padrão de mudança verificado nas atuais relações entre o Estado e a sociedade civil” (Idem, 

p. 10). A magistratura brasileira vivenciou um primeiro processo de transição nessa 

modernização. De elite político-administrativa, nos idos do Império, “o magistrado passa a ser 

um técnico-perito no ajustamento da lei ao fato social, transformando-se de “construtor da 

ordem” em garantidor, ao estilo weberiano, das condições de previsibilidade - a “certeza 

jurídica” - necessárias à expansão da vida mercantil” (Idem). Procedeu-se, portanto, a uma 

burocratização do Judiciário, o que o aproximou das camadas médias (dominantes 

DOMINADAS) e do conceito gramsciano de intelectual tradicional.  

A convocação dos membros do Judiciário através de concursos públicos e a 

inexistência de uma socialização prévia, conhecedora de recursos formais sob a condução de 

uma hierarquia, terminaram por conceber um Judiciário, alta burocracia estatal, bastante 

permeável a correntes externas de opinião (Idem, p. 11). A democratização do país engendrou 

então um segundo processo de transição, o do protagonismo do Judiciário, que, por sua vez, 

vincula-se tanto à noção de judicialização da política quanto a de crise do terceiro Poder. A 
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“judicialização da política” e a “politização do Judiciário” - com todas as ressalvas neste texto 

já feitas a ambas as expressões - ampliaram a exposição do Judiciário à opinião pública, do 

que conseguintemente, dada a heterogeneidade do corpo, gerou-se uma série de controvérsias 

internas (Idem, p. 15).  

O vértice do corpo, o STF, aparece nesse contexto como “representação intelectual e 

ético-moral do conjunto de questões afetas ao direito e à justiça no País” (Idem, p. 16). 

Haveria portanto, a partir dessa configuração conjuntural, uma absorção pelo Judiciário do 

princípio “justiça”, do qual ele seria o defensor (Idem, p. 25), coisa que está sobremaneira 

ligada à lógica do substancialismo. A magistratura passou, logo, por um processo de 

especialização dentro do campo burocrático, o que fortificou seu lócus simbólico de 

“burocracia especial de Estado” (Idem, p. 37), “intérprete privilegiado da reta razão” (Idem, p. 

47). “Trazido para o centro da vida pública, não é surpreendente que o juiz venha a redefinir 

sua identidade, alargando o campo de sua intervenção sem abdicar do seu papel específico” 

(Idem, p. 303).  

A organização do Judiciário se encontra, assim sendo, num processo peculiar. O/a 

magistrado(a), mais próximo da classe média que das altas elites do espaço social - estas, 

sobrevindas sobretudo do setor privado - cumpre tanto o papel de garantidor das condições de 

calculabilidade e previsibilidade à vida mercantil, satisfazendo o modelo da burocracia 

weberiana (Idem, p. 90), quanto o de ativista judicial, resultado do legado do Estado Social. 

Há, por certo, uma adesão dos membros do Judiciário à idéia do intervencionismo, mas ela 

não corresponde necessária e majoritariamente a uma opção pela ação estatal em matéria 

econômica e redistributiva, o que nos dá algumas pistas sobre os porquês de as Adins dos 

partidos de esquerda serem mal-sucedidas nessa seara. Essa aparente contradição significa 

que “o juiz que se identifica com a idéia do protagonismo parece ver no Poder Judiciário um 



132 

 

 

subsistema autônomo - distinto daquele da esfera estatal - de intervenção sobre o mundo. No 

limite, esse juiz pode ser contrário à ampliação do alcance e das atribuições do Estado”.  

Num cenário institucional de amplo recrutamento de jovens controlados(as) pelo 

vértice do sistema (Idem, p. 108), a autonomia do Judiciário aparece bem mais cara aos/às 

magistrados(as) do que a “neutralidade”.  

Contrariando a postulação de senso comum e a opinião de abalizados observadores 
do mundo jurídico brasileiro, 83% dos juízes assinalaram que “o Poder Judiciário 
não é neutro” e que “em suas decisões, o magistrado deve interpretar a lei no sentido 
de aproximá-la dos processos sociais substantivos e, assim, influir na mudança 
social (VIANNA, CARVALHO, MELO e BURGOS, 1997, p. 258-259). 

 

A proposição da influência do Poder Judiciário da mudança social está associada, 

destarte, ao reconhecimento de que seus membros não são neutros(as). Mas tal 

reconhecimento, e até mesmo sua ausência, vincula-se à defesa da autonomia do Judiciário. 

“Os juízes terminam concordando majoritariamente com o monopólio conferido ao Poder 

Judiciário na administração da conflitualidade social” (Idem, p. 272). Neutros(as) e não-

neutros(as) não se diferenciam de modo expressivo (Idem, p. 267), a busca de autonomia é 

um consenso (Idem, p. 288) e se articula simbolicamente ao repúdio existente à política do 

quinto constitucional e das indicações do Poder Executivo, à exceção daquelas ao STF, 

entendidas pela maioria dos membros como cabíveis (Idem, p. 286). Esse cabimento não 

afasta, contudo, “uma atitude majoritariamente desfavorável à idéia de um Poder Judiciário 

organizado e dirigido pelo seu vértice” (Idem, p. 300). Os/as magistrados(as) parecem mais 

dispostos(as) ao associativismo - o caso da Associação dos(as) Magistrados(as) 

Brasileiros(as) (AMB), por exemplo - “como expressão da consciência jurídica e social 

daquele Poder” (Idem).  

A situação do juiz brasileiro é, assim, ambígua: ele é criatura de uma carreira 
burocrático-estatal, porém se concebe como um ser singular, auto-orientado, como 
se a sua investidura na função fizesse dele um personagem social dotado de carisma. 
Daí que, embora recrutado fora da política, isto é, pelo instituto do concurso público, 
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ele não se enquadre inteiramente no ethos burocrático preconizado por Max Weber 
(VIANNA, CARVALHO, MELO e BURGOS, 1997, p. 295). 

 

A procura pela autonomização e o conseqüente repúdio a indicações políticas, apesar 

da majoritária negação da neutralidade, constituem manifestações do artifício simbólico de 

legitimação que é a neutralização. O fato de a ampla maioria dos(as) juízes(as) afirmar que o 

Poder Judiciário não é neutro não significa que eles(as) não acreditem que não deva sê-lo - 

isso sob o título da “neutralidade”, da “imparcialidade” ou mesmo da “autonomia”. O 

ativismo judicial implica o descolamento simbólico da neutralidade e arrasta para si outros 

artifícios cumpridores do mesmo papel. As intenções de “mudança social” surgem aí como 

momento importante à hegemonização.  

Bourdieu afirma que a função de manutenção da ordem simbólica assegurada pela 

contribuição do campo jurídico é “produto de inúmeras ações que não têm como fim a 

realização desta função” (BOURDIEU, 2007a, p. 254). Dentre essas ações está inclusive 

aquilo que ele chama de trabalho subversivo das vanguardas, “os quais contribuem 

definitivamente, para determinar a adaptação do direito e do campo jurídico ao novo estado 

das relações sociais e para garantir assim a legitimação da forma estabelecida dessas relações” 

(Idem). O ímpeto do ativismo judicial de “mudança social” pode ser compreendido nesses 

meandros descritos por Bourdieu. A obra de Lênio Streck é um bom exemplo disso.  

Streck é um substancialista brasileiro que se notabilizou nos últimos anos por sua 

defesa do “Estado Democrático de Direito” e do direito propriamente, nessa concepção de 

Estado, como um “instrumento de transformação social” (STRECK, 2005, p. 33). Ele parte 

dos entendimentos de que no Brasil não houve Estado Social (Idem, p. 24), mas apenas um 

simulacro de modernidade (Idem, p. 25), e de que “o direito não pode mais ser visto como 

sendo tão-somente uma racionalidade instrumental” (Idem, p. 27-28), precisando ser 
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recepcionado como “campo necessário de luta para implantação das promessas modernas” 

(Idem, p. 27).  

O resgate das promessas da modernidade estaria na possibilidade advinda do Estado 

Democrático de Direito de efetivação dos direitos fundamentais (Idem, p. 39) previstos na 

Constituição de 1988. Esta, por sua vez, fundaria um projeto contrário ao do neoliberalismo 

(Idem, 2003, p. 197) e atribuiria ao Poder Judiciário a legitimidade de assegurar que o direito 

assuma a tarefa da transformação (Idem, p. 179). “O Estado Democrático de Direito 

dependeria muito mais de uma ação concreta do Judiciário do que de procedimentos 

legislativos e administrativos” (Idem, 2005, p. 55). Por isso, na tensão entre os demais 

poderes, a política restaria subordinada ao direito (Idem, 2003, p. 212), visto que 

exclusivamente feita de acordo com a Constituição (Idem, 2004, p. 340).  

O combate ao neoliberalismo de Streck longe de ferir as correlações de força 

hegemônicas, respalda simbolicamente a cumplicidade estrutural entre o campo jurídico e o 

campo do poder. As possíveis críticas a esse caminho discursivo que se vale seja “da 

Constituição”, seja do “Estado Democrático de Direito”, como abstrações, e que conserva a 

separação dicotômica entre direito e política, tiveram espaço no tópico anterior deste capítulo. 

Aqui, basta apontar a previsibilidade da “contra-hegemonia” - nada contra-hegemônica, por 

certo - propagadora da mudança social a partir do direito. “Parte do Estado, encravado em 

suas estruturas, o Judiciário como ator não está destinado a irromper como portador de 

rupturas a partir de um construto racional, que denuncie o mundo como injusto” (VIANNA, 

CARVALHO, MELO e BURGOS, 1997, p. 38). Isso porque “a idéia de justiça não lhe chega 

por obra da razão, metafisicamente” (Idem). Certamente, o “justo” é um bem simbólico sob 

conflito, determinado pela e determinante da posição do sujeito que o define e que é por ele 

definido. Esta definição, por conseguinte, não advém da razão sublimada. O próprio Streck 
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incide nessa idéia, de resto idealista, em certo momento de sua produção intelectual, quando 

presa pela garantia da racionalidade (STRECK, 2004, p. 326). Bourdieu, opondo-se à 

apregoação do racional, remonta a origem da razão não à natureza, mas à história, tentando 

desconstruir o que denomina de “ilusão escolástica”, operadora do afastamento da política 

pela racionalidade (BOURDIEU, 2007b, p. 158-159).  

O trabalho de racionalização, ao fazer aceder ao estatuto de veredicto uma decisão 
judicial que se deve, sem dúvida, mais às atitudes éticas dos agentes do que às 
normas puras do direito, confere-lhe a eficácia simbólica exercida por toda a ação 
quando, ignorado no que tem de arbitrário, é reconhecida como legítima 
(BOURDIEU, 2007a, p. 225). 

 

As contradições entre o ímpeto transformador do discurso substancialista de Streck e 

o modo como essa ambição de mudança compõe a fabricação dos consensos acerca da 

relevância do campo jurídico dão-nos rascunhos dos porquês de magistrados(as) comuns - 

não-membros do STF - não irem àquelas páginas amarelas. Tais magistrados(as) 

provavelmente não compram ternos em Paris ou Los Angeles, não detêm coleções de CDS de 

música clássica, aproximam-se muito mais das camadas médias - parte significativa do 

público “qualificado” de Veja - e das contradições inerentes a essa posição de classe. Eles(as) 

não só não ocupam posição homóloga a de Veja em seu campo de origem, como servem à 

legitimação noutro papel, embora estruturalmente correlacionado ao do Supremo Tribunal: 

repudiam indicações políticas, reivindicam autonomia, querem transformações sociais nem 

tão transformadoras assim e, no fim, consentem mais ou menos inconscientemente com a 

violência simbólica que sofrem, sonhando em se tornarem membros do STF. 

Joaquim Barbosa, por certo, não está em Veja simplesmente por conta de seu sorriso 

matreiro, nem mesmo por causa de seus ternos parisienses ou de suas caminhadas na Lapa. 

Barbosa vai a Veja porque assumiu no Supremo Tribunal Federal uma luta contra aquilo que, 
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nos últimos anos, a revista vinha pautando centralmente em suas edições: a corrupção22.  Mais 

do que ternos e comidas naturais, a “corrupção” catapultou a vida íntima de Joaquim Barbosa 

para a matéria de capa da edição de 5 de setembro de 2007. Desta, retiro um trecho da “Carta 

ao Leitor” que julgo sobremaneira emblemático da oposição de Veja a tudo que tenho estado 

e ainda virei a dizer. O título do editorial em questão é “Um dia para a história” (VEJA, 

2007h, p. 09). 

Vinte e oito de agosto de 2007 entrará para a história como a data em que o Brasil 
começou a mudar – para melhor. Foi nesse dia que finalmente o país começou a 
eliminar uma praga que corrói suas instituições e devora a esperança dos cidadãos: a 
praga da impunidade. Com clareza e destemor, em sessões presididas com 
serenidade pela Ministra Ellen Gracie, o Supremo Tribunal Federal (STF) aceitou a 
denúncia do procurador-geral da República, Antônio Fernando Souza, contra os 
quarenta integrantes da ‘organização criminosa’ que visava a perpetuar-se no poder. 
Os ministros do STF se agigantaram diante da nação ao demonstrar que, acima dos 
homens, estão elas – as instituições das quais há tanto se lamenta o estado de 
abatimento. Muitos dos ministros votaram contra amigos e suas próprias convicções 
ideológicas. Com isso, inclinaram-se às evidências, à lógica, à lei (VEJA, 2007h, p. 
9).  

 

A saga de Veja no combate à corrupção ocupará a segunda parte deste trabalho. Por 

ora, farei referência apenas a um pequenino intervalo de todo o trajeto simbólico percorrido 

pela revista. Uma semana antes à edição de 5 de setembro de 2007 - a partir da qual foi-nos 

ofertada a intimidade do ministro - em 29 de agosto, Veja trouxe na seção “Brasil” três 

matérias acerca do Supremo Tribunal Federal. São seus títulos, na ordem presente no índice 

da revista: “O julgamento da história: o Supremo começa a examinar o caso do mensalão - 

fantasma que volta a assombrar o governo - e se prepara para tomar decisões que terão 

alcance histórico no combate à corrupção” (VEJA, 2007i, p. 62); “Confidências virtuais: 

mensagens eletrônicas trocadas por dois ministros durante julgamento do mensalão criam 

embaraço no STF e revelam que nem a mais alta Corte de Justiça do país está livre de intrigas 

e fofocas” (Idem, p. 70); e “Grampos na mira: suspeita de que ministros do STF foram 

                                                           
22 Esta afirmação é uma inferência do que será discutido na segunda parte deste texto. 
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vítimas de escutas ilegais será investigada por uma CPI” (Idem, p. 72). A temática desta 

última matéria havia sido objeto da capa da edição precedente de Veja, do dia 22 de agosto. 

Naquela capa, em letras garrafais e abaixo de fotografias de quatro ministros do Tribunal23, 

dizia-se: “Medo no Supremo: ministros do STF reagem à suspeita de grampo na mais alta 

Corte do país” (Idem, 2007j, p. 52).  

Na segunda das matérias elencadas da edição de 29 de agosto, Veja trata de uma 

conversa virtual entre a ministra Cármen Lúcia e o ministro Lewandowski ocorrida “enquanto 

o procurador-geral da República sustentava suas acusações contra os mensaleiros”, (Idem, 

2007i. p. 70), na rede interna de computadores do Tribunal. Essa conversa havia sido flagrada 

por um fotógrafo do jornal O Globo e teve como resultado um “constrangimento geral” 

(Idem). Além do simbolismo do acontecimento em si, que diz da midiatização das relações de 

poder internas ao Tribunal, uma passagem da conversa entre Lúcia e Lewandowski é 

particularmente alegórica. Em certo momento do diálogo, a ministra afirma o seguinte a 

respeito de Joaquim Barbosa: “Esse vai dar um salto social agora com esse julgamento (...)”.  

Três matérias numa mesma edição e a capa da publicação anterior não estão alheias à 

economia das trocas simbólicas em que Veja e o Tribunal estão envoltos conjuntural e 

estruturalmente. Os jogos de força responsáveis pele reconhecimento entre os membros do 

campo jurídico da relevância de um determinado julgamento também não o está. A ministra 

Cármen Lúcia nota a relevância do julgamento e o conecta ao salto social do ministro 

Barbosa. A capa de Veja da edição de 5 de setembro viria a ratificar as previsões da ministra, 

ou seja, a transformação de Joaquim Barbosa num herói midiático.  

É de se ter em mente, todavia, que a consagração simbólica da decisão do Tribunal, o 

processo histórico que lhe adjudica importância (capital simbólico), é objeto de disputas no 

                                                           
23 Foram eles: Gilmar Mendes, Marco Aurélio de Mello, Celso de Mello e Sepúlveda Pertence.  
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campo do poder. A corrupção não se torna força motriz de um salto social como o acima 

descrito sem antes ser arquitetada para tanto. Assim como Veja - enquanto partido - 

disputaria, meses adiante, o julgamento a respeito das células-tronco, a revista procede à sua 

função partidária e concorre nas relações de força do campo do poder pela consagração em 

questão. Não seria demais, portanto, dizer que Veja mais ou menos (in)conscientemente, a 

partir de sua posição estrutural no campo midiático e de suas recíprocas tomadas de posição, 

competiu simbolicamente para a decisão sobre a decisão do Tribunal, de modo que o “salto 

social” para a sua matéria de capa, conseqüência aparente do julgado, é estrutura estruturada 

pela história das relações de força tanto no campo jurídico quanto no campo midiático, em 

que STF e Veja exercem respectivamente hegemonias homólogas. Em outras palavras, 

Joaquim Barbosa foi o herói que Veja, nos meandros do campo do poder e do metacapital 

estatal, criou. Mas isso não sem a contribuição dialética do capital simbólico do ministro, 

capaz de conferir também a Veja a aura heróica de combatente primeira da corrupção. 
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PARTE II 
O ESTRANHAMENTO DO MUNDO  



140 

 

 

CAPÍTULO IV 

A MÍDIA E O CRIME  

 

Para as páginas amarelas da edição do dia 31 de outubro de 2007, Veja convidou 

José Mariano Beltrame. O título da respectiva entrevista foi o seguinte: “Sem hipocrisia: o 

secretário de segurança do Rio diz que a sociedade também é responsável pela escalada da 

violência” (VEJA, 2007c, p. 11). Veja, nos parágrafos anteriores à entrevista propriamente 

dita, apresenta Beltrame como o responsável, na semana precedente àquela edição, pela prisão 

“do chefe do tráfico na favela da Rocinha”, episódio este que “foi destaque nos jornais e no 

horário nobre da televisão” (Idem). A revista prossegue a apresentação do secretário 

afirmando que, menos de vinte e quatro horas depois da prisão em questão, Beltrame, 

“referindo-se à dificuldade de planejar as ações em favelas devido às diferenças físicas e 

demográficas entre as regiões da cidade”, disse que “‘é diferente um tiro em Copacabana e 

um na Favela da Coréia’ (Zona Oeste do Rio)” (Idem). Com esta declaração, Beltrame voltou 

às manchetes, agora, de acordo com Veja, “acusado de discriminar moradores de favela” 

(Idem). Às acusações, Veja então responde: “São ossos do ofício de quem ocupa o cargo de 

maior visibilidade entre os responsáveis pela segurança pública no Brasil e não tem medo das 

conseqüências da guerra contra a bandidagem” (Idem).  

A discussão a respeito da relação entre a “guerra contra a bandidagem” e o campo 

midiático constitui o cerne do presente capítulo. Trago-a à tona sob o intuito de vinculá-la à 

força motriz do “salto social” realizado pelo ministro Joaquim Barbosa, a qual me referi nas 

últimas linhas do terceiro capítulo deste texto, qual seja, a corrupção. Neste momento, alço 

mais uma hipótese, a ser comprovada nesta segunda parte do trabalho: a de que o combate 

midiático à corrupção guarda cumplicidades estruturais, materiais e simbólicas, com o 
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combate ao crime, sendo, um e outro, intimamente funcionais à fabricação de consensos 

necessária à legitimação das contradições do bloco histórico soerguido a partir do modo de 

produção capitalista.  

Procedo, para dar conta da discussão pretendida, a certa alteração nos referenciais 

teóricos até então empregados, mantendo-me, todavia, nos marcos do materialismo histórico-

dialético. Somo às contribuições de Antônio Gramsci, István Mészáros e Pierre Bourdieu, 

produções intelectuais provenientes de estudos criminológicos, como as de Alessandro 

Baratta, Alessandro De Giorgi e Michel Foucault, e outras oriundas de estudos concernentes à 

mídia e à cultura, como as de Jesús Martín-Barbero, Walter Benjamin, Max Horkheimer e 

Theodor Adorno. Creio na possibilidade de um interessante diálogo entre as obras de tais 

autores, mas, sobretudo entre elas e todo o edifício teórico marxista no qual tenho apoiado os 

argumentos deste trabalho. Pressinto ser a aproximação desses intelectuais um dos mais 

importantes desafios dentre aos quais tenho me proposto. Isto porque se o trajeto 

epistemológico de Martín-Barbero passa obrigatoriamente por Gramsci, sujeitos como 

Foucault e Benjamin só muito raramente são articulados na literatura sociológica. Ademais, o 

deslocamento de todo esse arsenal teórico, com minhas concordâncias e discordâncias a ele, 

para o campo marxista, constitui, sem dúvida, agressão simbólica a determinados membros do 

campo, coisa, por fim, inevitável: mais uma luta pelo direito de dizer seja o que disse Marx, 

seja o que lhe é conforme.  

 

4.1 A criminalização da classe trabalhadora  

“O que é preciso fazer para derrotar os bandidos e restabelecer a ordem no Rio de 

Janeiro?” (VEJA, 2007c, p. 11). A esta primeira pergunta de Veja, José Mariano Beltrame 

responde com as próximas palavras: “O Rio chegou a um ponto que infelizmente exige 
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sacrifícios. Sei que isso é difícil de aceitar, mas, para acabarmos com o poder de fogo dos 

bandidos, vidas vão ser dizimadas” (Idem). Frases depois, ele completa: “Recentemente 

morreram doze pessoas nos confrontos da Favela da Coréia, na Zona Oeste. Mas, se não 

tivéssemos agido agora, no ano que vem morreriam 24. E, se esperássemos mais dois anos, 

seriam 36, e assim sucessivamente” (Idem). Por fim, sua sentença concludente: “É uma 

guerra, e numa guerra há feridos e mortos”. 

A tradição criminológica e o campo jurídico têm se mantido fiéis àquilo que 

consagram como princípio da “defesa social” (BARATTA, 2002, p. 37). As energias voltadas 

às pesquisas sobre o crime devotam-se à busca de suas causas com vistas à “eliminação do 

perigo” (Idem). Alessandro Baratta define o supracitado princípio como “uma ideologia 

caracterizada por uma concepção abstrata e aistórica de sociedade, entendida como uma 

totalidade de valores e interesses” (Idem, p. 47). É de se interrogar: defesa de quem? O campo 

jurídico e, nele, especialmente o Direito Penal protegem-se de questionamentos semelhantes a 

esse, sob seus artifícios simbólicos de legitimação - do “bem comum”, da “ordem 

democrática”, do “interesse público” - conduzindo os estudos dos crimes de modo a reduzi-

los aos tipos legais (SANTOS, 2008, p. 40). Criminologia e direito, por mais humanitários(as) 

que se afirmem seus/suas ideólogos(as), ao basearem na “defesa social” suas ações, das 

pesquisas às imputações das penas, terminam por manter - a primeira, comumente, de maneira 

reformista, o segundo com ranços mais claramente conservadores (BARATTA, 2002, p. 153) 

- vínculos estruturais com sua matriz positivista (Idem, p. 30) ou com a Escola Liberal 

Clássica (Idem, p. 31). Numa ou noutra, na sujeição teórica à patologia do desvio ou à livre 

vontade do sujeito traidor do pacto social, o que se elabora é uma inevitável “tipologia dos 

autores” (Idem, p. 40) arquitetada a partir de uma desigual distribuição do poder de definição 
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(Idem, p. 89) tanto de quem, para além dos artifícios simbólicos do direito, é defensável 

quanto de quem não o é. 

José Mariano Beltrame vale-se da declaração de existência de uma “guerra” como 

anteparo discursivo para seu anúncio de sacrifícios. “Mas, se não tivéssemos agido agora, no 

ano que vem morreriam 24”. “É uma guerra, e numa guerra há feridos e mortos”. O conceito 

de defesa social cumpre, destarte, uma “função justificante e racionalizante” (BARATTA, 

2002, p. 43) no complexo argumentativo manejado pelo secretário. É a desculpa oficial para 

as doze mortes, a margem de disponibilidade de vidas traçada em razão dos sacrifícios de 

guerra. Nessa margem estão os/as indefensáveis, aqueles(as) membros da sociedade que, com 

a defesa dela, nela não mais terão lugar. Tratando-se de uma guerra, entre os/as possíveis 

indefensáveis estão a priori os/as inimigos(as) sociais, “a bandidagem”, como quer Veja,  ou 

criminologicamente, “o bode expiatório” (SANTOS, 2008, p. 20).  

Certamente, no episodio da Coréia não correram risco apenas homens e mulheres 

com armas em punho. Entretanto, na constituição das estruturas do habitus da bala, a 

predisposição para o assassínio atingia indistintamente os/as presentes no local, uma populosa 

comunidade periférica urbana. De fato, não mirava em moradores(as) do bairro de 

Copacabana, sendo esse o limite geográfico da margem em questão, o qual Beltrame aspirou 

abstrair: “A configuração geográfica da cidade faz com que a polícia tenha de atuar de 

maneira diferente em cada lugar. Era a isso que eu me referia quando disse que um tiro em 

Copacabana é diferente de um tiro na Coréia” (VEJA, 2007c, p. 14). A comunidade da Coréia 

- e não Copacabana - compõe a margem do indefensável, o inexorável sacrifício, a figura do 

“delinqüente”, num movimento material e simbólico através do qual “categorias inteiras de 

indivíduos deixam virtualmente de cometer crimes para se tornarem, elas mesmas, crime” 

(DE GIORGI, 2006, p. 98).   
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A natureza seletiva do processo de criminalização (BARATTA, 2002, 134) é o que 

esteia a ideologia da defesa social. A despeito da insistência dos manuais jurídicos na acepção 

do(a) criminoso(a) como aquele(a) que comete o ato típico, antijurídico e culpável, a 

sociologia criminal, inclusive a de cunho liberal, tem trazido relevantes contribuições para as 

discussões atinentes à seletividade. Vejamos algumas dessas contribuições, com o auxílio da 

obra de Alessandro Baratta, ainda que en passant, sem sequer citar autores(as) ou 

divergências internas de cada corrente, apenas sob o desígnio de traçar um singelo mapa das 

múltiplas possibilidades de acesso ao fenômeno criminológico e de suas resistências à teoria 

jurídica tradicional.  

Na sua “Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal”, Baratta, logo após 

estabelecer uma crítica à ideologia da defesa social e às correntes positivistas e da escola 

liberal clássica, inicia um caminho entre as diversas maneiras historicamente encontradas pelo 

pensamento sociológico liberal de lidar com a criminalidade. Desde as teorias psicanalíticas, 

firmadas notadamente na tradição freudiana, das quais emergiu a noção de “bode expiatório” 

como a projeção das tendências anti-sociais dos membros da sociedade na figura do 

delinqüente (Idem, p. 55), e as teorias provindas do estrutural-funcionalismo, em que o delito 

era considerado, se dentro dos limites funcionais (Idem, p. 59), um fenômeno normal para a 

manutenção da ordem, necessário à renovação do sentimento de coletividade e de 

conformação às normas (Idem, p. 60), princípios jurídicos como o da culpabilidade e o da 

legitimidade vêm sendo postos em xeque. Cogitando-se acerca de uma “identidade dos 

impulsos que movem o delinqüente e a sociedade na sua reação punitiva” (Idem, p. 53), e de 

uma “identificação de um sujeito individual com a sociedade punitiva e com os órgãos da 

reação penal” (Idem), como querem as teorias psicanalíticas, ou até da funcionalidade do 

crime e de sua normalidade para a manutenção do establishment, como pretendem estrutural-
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funcionalistas, não há que se falar na atribuição da “culpa” ao indivíduo isolado, muito menos 

de uma defesa estatal da sociedade, se está ínsita a essa sociedade e a esse Estado, a 

fabricação do tal indivíduo desviante.  

Todavia, Baratta nota que ambas as teorias, psicanalíticas e funcional-estruturalistas, 

apesar de suas contribuições, terminam por recair numa função ideológica estabilizadora, de 

legitimação científica, consolidando “a imagem tradicional da criminalidade, como própria do 

comportamento e do status típico das classes pobres na nossa sociedade, e o correspondente 

recrutamento efetivo da ‘população criminosa’ destas classes” (Idem, p. 67). As teorias sob 

discussão são incapazes, por exemplo, de perceber os jogos entre o legal, o ilegal e o lucro 

estruturais ao modo de produção capitalista, em que o ilegal não necessariamente conduz a 

um “desvio funcional”, mas sim ao encontro do capital, como é o caso dos crimes de 

colarinho branco. Acabam enfim por gerar um determinismo irreversível e por não aprofundar 

a crítica das relações de poder e da estruturas sociais.  

Outras teorias se somaram historicamente à critica dos artifícios simbólicos de 

legitimação do campo jurídico, dentre elas a das subculturas criminais (Idem, 70) e a do 

Labeling Approach (Idem, p. 85). As subculturas criminais diriam da “reação de minorias 

desfavorecidas” (Idem, p. 70) e da “tentativa, por parte delas, de se orientarem dentro da 

sociedade, não obstante as reduzidas possibilidades legítimas de agir, de que dispõem” 

(Idem). As teorias das subculturas criminais, desse modo, negariam o entendimento de que o 

delito seja a “expressão de uma atitude contrária aos valores e às normas sociais gerais” 

(Idem, p. 73), ao tempo em que afirmariam a presença de valores e normas específicos nos 

diversos grupos sociais (Idem).  

Estes, através de mecanismos de interação e de aprendizagem no interior dos grupos, 
são interiorizados pelos indivíduos pertencentes aos mesmos e determinam, 
portanto, o comportamento, em concurso com os valores e as normas 
institucionalizadas pelo direito ou pela moral “oficial”. Não existe, pois, um sistema 
de valores, ou o sistema de valores, em face dos quais o indivíduo é livre de 
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determinar-se, sendo culpável a atitude daqueles que, podendo, não se deixam 
“determinar pelo valor”, como quer uma concepção antropologia da culpabilidade, 
cara principalmente para a doutrina penal alemã (concepção normativa, concepção 
finalista) (BARATTA, 2002, p-73-74).  

 

As teorias das subculturas criminais, assim, contestariam a idéia da livre escolha pelo 

sujeito do sistema de valores ao qual ele adere: “condições sociais, estruturas e mecanismos 

de comunicação e de aprendizagem determinam a pertença de indivíduos a subgrupos ou 

subculturas, e a transmissão aos indivíduos de valores, normas, modelos de comportamento e 

técnicas, mesmo ilegítimos” (Idem, p. 74). O avanço dessas teorias consiste, creio eu, no 

reconhecimento da historicidade dos sujeitos e das determinações sociais. Contudo, alguns 

cuidados metodológicos se fazem necessários com o objetivo de afastar um possível 

romantismo autonomista no tocante às subculturas. Baratta apropriadamente os aponta. 

Acontece que o “mundo dos delinqüentes” não está apartado das relações sociais de 

dominação, mas inserido nelas, ainda que em condição de subordinação (Idem, p. 77). Nessas 

relações, a feitura da hegemonia se assenta naqueles mecanismos produtores do consenso e, 

inclusive, na violência simbólica da qual esses grupos são partícipes. Ainda que vivenciando 

valores diversos, os sujeitos dos subgrupos não se encontram alheios aos valores dominantes, 

interagem com eles, negociam e mesmo se valem deles mais ou menos (in)consciente e 

taticamente. A complexidade desses processos vincula-os às estruturas do espaço social e de 

certos campos específicos, como o jurídico. Os subgrupos poderiam até mesmo ser encarados 

dentro da noção bourdieusiana de campo, o que nos permitiria uma melhor compreensão dos 

jogos de poder que os formam e envolvem. 

A teoria do Labeling Approach, por sua vez, é tida por Baratta como o ponto mais 

avançado da teoria liberal (Idem, p. 148). Entendendo a criminalidade como uma realidade 

construída e não como uma natureza dada (Idem, p. 108), centra foco na reação das 

instituições e da sociedade e no seu papel de atribuição do status de delinqüente (Idem, p. 86). 
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Aquilo que ficou conhecido como a problemática do etiquetamento, da estigmatização e da 

estereotipia criminal (SANTOS, 2008, p. 24) veio renovar a criminologia com a noção de que 

o controle social produz o crime (Idem, p. 19), estando a seleção de estigmatizáveis (ou 

indefensáveis) comprometida já na produção das normas jurídicas (Idem, p. 45) e inclusive na 

aplicação dessas normas pelo Poder Judiciário. Para tanto, a hipótese da “cifra negra” 

colaborou de forma imprescindível. Conforme tal hipótese, há uma saliente assimetria entre 

os números de crimes constantes nos dados oficiais e o volume total da criminalidade (Idem, 

p. 13): “a criminalidade não é um comportamento de uma restrita minoria, como quer uma 

difundida concepção (e a ideologia da defesa social a ela vinculada), mas, ao contrário, o 

comportamento de largos estratos ou mesmo da maioria dos membros de nossa sociedade” 

(BARATTA, 2002, p. 103). Ao proceder à seleção de alguns sujeitos de determinado grupo 

social conferindo-lhes o status de “criminosos”, o sistema de controle social produziria e 

reproduziria a estigmatização e a conseqüente desigualdade.  

Esta direção de pesquisa parte da consideração de que não se pode compreender a 
criminalidade se não se estuda a ação do sistema penal, que a define e reage contra 
ela, começando pelas normas abstratas até a ação das instâncias oficiais (polícia, 
juízes, instituições penitenciárias que as aplicam), e que, por isso, o status social de 
delinqüente pressupõe, necessariamente, o efeito da atividade das instanciais oficiais 
de controle social da delinqüência, enquanto não adquire esse status aquele que, 
apesar de ter realizado o mesmo comportamento punível, não é alcançado, todavia, 
pela ação daquelas instâncias. Portanto, este não é considerado e tratado pela 
sociedade como “delinqüente”. Neste sentido, o labeling aproach tem se ocupado 
principalmente com as reações das instâncias oficiais de controle social, 
consideradas na sua função constitutiva em face da criminalidade (BARATTA, 
2002, p. 86).  

 

A teoria do Labeling Approach sofreu uma especial maturação a partir das 

cooperações das teorias conflituais da criminalidade, de acordo com as quais a união social se 

dá não pelo consenso, mas pela coação, e o conflito é algo universalizado (Idem, p. 123).  A 

criminalidade seria “um status social atribuído a uma pessoa por quem tem poder de 

definição” (Idem, p.131), cuja conquista se daria através de disputas políticas. Grupos 
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políticos de interesse submeteriam grupos conflitantes à estigmatização, e até mesmo à 

criminalização desenvolvida pelas instâncias oficiais - o Legislativo, o Judiciário, o aparelho 

policial etc. - através de reações institucionais, como neste último caso, e também de não-

institucionais (Idem, p. 133). “O crime, neste sentido, é comportamento político, e o 

criminoso torna-se, na realidade, um membro de um ‘grupo minoritário’, sem a base pública 

suficiente para dominar e controlar o poder de polícia do Estado” (Idem, p. 128). 

Baratta desenvolve importantes críticas também ao Labeling Approach e às teorias 

conflituais da criminalidade. Basicamente, essas críticas se dirigem ao deslocamento da 

apreciação sociológica levada a cabo por essas teorias para um terreno abstrato, “em que o 

momento político é definido de modo independente da estrutura econômica das relações de 

produção e de distribuição” (Idem, p. 116). Aponta ele para a incidência, nas teorias 

conflituais da criminalidade, de uma concepção “mecanicista da concorrência entre os grupos 

sociais”, o que engendraria uma “visão igualmente superficial e esquemática do processo de 

criminalização e de seu caráter político” (Idem, p. 129). A lógica da universalização do 

conflito terminou por alimentar nele um conceito meramente formal, incapaz da 

“compreensão das complexas relações que intercorrem entre hegemonia e ideologia, entre 

exercício e legitimação do poder, entre comportamento dirigido à realização de necessidades e 

consciência, em última análise, entre classe e consciência de classe” (Idem, p. 135).  

As objeções de Alessandro Baratta às teorias acima descritas são previsíveis - 

previsibilidade que de maneira alguma subtrai sua perspicácia. São discordâncias conduzidas 

por um marxista contra teorias erigidas sobre o paradigma científico liberal. Imprevisíveis, 

contudo, ou inesperadas, segundo o criminólogo brasileiro Juarez Cirino dos Santos, fizeram-

se outras críticas, outra vez de caráter materialista, mas agora elaboradas por um idealista - e 

daí o francamente inesperado (SANTOS, 2008, p. 63). O idealista em tela trata-se de Michel 
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Foucault, as críticas são as constituintes do indispensável “Vigiar e Punir”. Reconheço minha 

própria surpresa - e a derrubada pessoal de alguns preconceitos estreitos - quando de meu 

encontro com essa obra. Em resposta à surpresa, sigo com a apresentação da tese foucaultiana 

sobre a “gestão diferencial das ilegalidades” (FOUCAULT, 2008, p. 75), fundamental a toda 

uma tradição da criminologia marxista.  

Tomando para análise o momento histórico da passagem do Antigo Regime para as 

formas liberais de organização social, Foucault sustenta que o desenvolvimento da sociedade 

capitalista exigiu uma reestruturação da economia das ilegalidades (Idem, p. 74). O 

superpoder do monarca absolutista não foi o único alvo dos reformadores liberais do Estado e, 

nele, do sistema penal. A economia das ilegalidades fazia gerir, nos interstícios do regime 

monárquico, pequenas clandestinidades exercidas pelas classes subalternas cujo objeto era 

formado principalmente - dada sua condição de despossuídas - por crimes contra a 

propriedade. Nas sinuosidades das relações de poder, essas ilegalidades eram toleradas e, 

quiçá, necessárias à manutenção de uma determinada hegemonia da corte. A ascensão da 

burguesia e a derrubada do Antigo Regime demandaram uma renovação na composição das 

relações hegemônicas. A luta contra o superpoder, assim sendo, acompanhava-se da luta 

contra aquilo que Foucault chamou de “infrapoder” (Idem), de fato, o poder das classes 

populares no exercício das ilegalidades, de um modo ou de outro, permitidas e que, com a 

dominância burguesa e a relevância material e simbólica da defesa da propriedade, não mais o 

seriam. Em contraposição, a classe econômica e politicamente ascendente reafirmava, em 

estilo de contestação política, ilegalidades de direitos contrárias à lógica monárquica. “A 

ilegalidade de bens foi separada da ilegalidade de direitos”, divisão esta “que corresponde a 

uma oposição de classes” (Idem).  
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Daí Foucault concluir que um “sistema penal deve ser concebido como um 

instrumento para gerir diferencialmente as ilegalidades, não para suprimi-las a todas” (Idem, 

p. 75). Trata-se da “inserção do fenômeno criminoso na esfera da produção (e não apenas na 

esfera da circulação)” (SANTOS, 2008, p. 7). Aborda-se, portanto, a determinação histórica 

do conceito de crime “pelas contradições de classe no contexto das relações de produção” 

(Idem, p. 52). Determinação que, como lembra Alessandro De Giorgi, não deve cair na fenda 

hegemônica do determinismo entre economia e penalidade (DE GIORGI, 2006, p. 37). O 

campo jurídico, mas não ele apenas, exerce um intenso papel de mediação nessa 

conceituação, tamanha é, como temos visto, a eficácia simbólica de artifícios discursivos 

como a tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade e a conseqüente impenetrabilidade das 

contribuições da sociologia criminal no tocante, por exemplo, à seletividade penal. 

Crime é o que a lei, ou a justiça criminal, determina como crime, excluindo 
comportamentos não definidos legalmente como crimes, por mais danosos que 
sejam (o imperialismo, a exploração do trabalho, o racismo, o genocídio etc.), ou 
comportamentos que, apesar de definidos como crimes, não são processados nem 
reprimidos pela justiça criminal, como a criminalidade de ‘colarinho branco’ 
(fixação monopolista de preços, evasão de impostos, corrupção governamental, 
poluição do meio ambiente, fraudes ao consumidor, e todas as formas de abuso de 
poder econômico e político, que não aparecem nas estatísticas criminais) (SANTOS, 
2008, p. 11). 

 

“Não podemos passar a mão na cabeça dos marginais, com a desculpa de que eles 

são excluídos sociais. Dentro desses conceitos vagos, as pessoas navegam sem rumo. Não 

fujo da discussão, mas não me apresentem discursos acadêmicos como se eles fossem a 

solução” (VEJA, 2007c, p 14). José Mariano Beltrame não desconhece as repercussões 

políticas dos “discursos acadêmicos” originários da criminologia crítica. É ele mesmo quem 

presta contas a tais discursos num tom pragmatista de estado de guerra e sacrifícios. É ele 

quem - talvez numa tentativa de mediar seu apelo simbólico classista e etnocentrista à 

necessidade de mortes (na Coréia, não em Copacabana) - defende, de seus próprios 
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argumentos, “os pobres”: “Os pobres não são responsáveis pela violência. Eles são, aliás, os 

que mais sofrem com a ação desses bandidos” (Idem, p. 14).  

O movimento simbólico, levado a cabo pelo secretário, de separação entre “pobres” e 

“bandidos” é sobremaneira interessante. Numa antecipação discursiva ao argumento crítico-

criminológico da estigmatização/criminalização das classes populares, o secretário diferencia 

exatamente os “pobres” que as balas, durante o conflito na Coréia com os “bandidos”, não são 

estruturalmente capazes de diferenciar. A distinção discursiva se contradiz com a lógica do 

aparato coercitivo e, inclusive, com o próprio discurso de sacrifícios proferido pelo secretário 

(afinal, os “pobres” agora defendidos como distintos dos “bandidos” não são aqueles mesmos 

cujas vidas ele pôs à disposição na “guerra”?). Dá-se que entre “bandidos” e “pobres” há uma 

fronteira bastante tênue, se é que ela realmente existe, o que se torna ainda mais visível com 

as próximas frases de Beltrame: “No Rio não existe mais crime famélico. Ninguém mais 

rouba um celular aqui para trocar por um pedaço de pão. O menino rouba um celular porque a 

facção criminosa do lugar onde ele mora quer um ou dois aparelhos para usá-los em negócios 

ilícitos” (VEJA, 2007c, p. 14).  

A alegada inexistência do crime famélico salta aos olhos como um bom exemplar da 

função simbólica desempenhada pelo combate à criminalidade. O que não mais existe no 

“crime famélico”, enfim? O crime ou a fome? A diluição do conflito social na redução ao 

crime naturaliza o discurso dominante (LERRER, 2005, p. 66). A negação da fome resulta na 

desconstrução do “pobre” ou na sua estigmatização enquanto “bandido”, afinal é dentre as 

classes populares que os “bandidos” em questão são recrutados. O “menino” que “rouba um 

celular porque a facção criminosa do lugar onde ele mora quer um ou dois aparelhos para usá-

los em negócios ilícitos” é um dos angariados, não só pelo tráfico, mas também pela 

criminalização levada a cabo pelas instâncias oficiais. O “menino” é um bem simbólico sob 
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conflito entre o estigma do “pobre” e o do “bandido”. Mas porque os estigmas não são 

resultantes de forças opostas e sim do mesmo discurso hegemônico em suas variadas tramas, 

enquanto o secretário aparenta distinguir “pobres” de “bandidos”, os sacrifícios - que ele 

mesmo alega inexoráveis - e as balas na Coréia fazem deles indistinguíveis.  

De Giorgi chama atenção para a função material e simbólica do combate à 

criminalidade ou à “bandidagem”. “O controle do desvio enquanto legitimação aparente das 

instituições penais constitui, pois, uma construção social por meio da qual as classes 

dominantes preservam as bases materiais da sua própria dominação” (DE GIORGI, 2006, p. 

36). Essa legitimação se expressa sobretudo na afinidade entre aquilo que Juarez Cirino dos 

Santos chama de “eficiente ineficiência no controle do crime” (SANTOS, 2008, p. 28) e a 

violência simbólica. Na fabricação dos consensos próprios à hegemonia, o discurso do 

combate ao crime precisa ser firmado e reafirmado pelas classes subalternas criminalizadas. 

Para tanto, a ineficiência no controle estatal do crime sustém “uma ameaça permanente 

contras as classes sociais objeto de exploração econômica e de dominação política” (Idem). A 

ameaça da qual sofrem as classes populares revigora e reproduz nelas o sentido do combate ao 

crime. A um só tempo, ameaçadas pela criminalidade e criminalizadas, essas classes reforçam 

as estruturas simbólicas do discurso dominante, servindo a declarações como a seguinte: “Eu 

sou o secretário de segurança. Os termômetros que levo em consideração mesmo para avaliar 

a secretaria são a manicure de minha esposa, o taxista, o cara do barzinho da esquina, o 

jornaleiro, o ascensorista” (VEJA, 2007c, p. 15). Mais, elas convém ainda ao afastamento do 

que venho eu dizendo aqui nestas páginas e do que a criminologia tem historicamente 

produzido de crítica: “A leitura que conta para mim é essa, e não a dos teóricos. É uma leitura 

de quem sofre. Isso, sim, me sensibiliza muito” (Idem).  
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4.2 A proletarização do sujeito criminoso 

Três edições antes daquela na qual José Mariano Beltrame foi entrevistado, no dia 10 

de outubro de 2007, Veja convidou Luciano Huck para as suas páginas amarelas. “Huck no 

caldeirão: o apresentador Luciano Huck diz que as reações negativas a seu desabafo depois de 

um assalto partiram de quem não conhece a periferia” (VEJA, 2007e, p. 11). Antes de iniciar 

a entrevista, Veja explica, como de costume, a razão da presença do convidado. Huck teria 

sido “vítima de dois ataques em menos de uma semana” (Idem): “O primeiro, um assalto em 

São Paulo, no qual dois bandidos levaram seu relógio. O segundo golpe deu-se em seguida à 

publicação de um artigo, na Folha de S. Paulo, em que procurou fazer um desabafo sobre a 

violência que sofrera” (Idem). De acordo com Veja, o texto de Huck recebeu nas seções de 

cartas dos jornais e nos comentários dos blogs “insultos e críticas coléricas ao apresentador” 

(Idem).  “O tom geral das manifestações era o de que, rico e famoso, Huck tinha mais é que se 

resignar em ser vítima de bandidos. Ora, isso é uma distorção mental típica da burguesia 

pseudo-esquerdista brasileira. Como é sobejamente sabido, os pobres abominam ladrões e 

assaltantes” (Idem). 

O papel dos sistemas modernos de controle do crime é o de reensinar o respeito à 

propriedade (FOUCAULT, 2008, p. 89), movimento que atravessa a “moralização da classe 

trabalhadora” (SANTOS, 2008, p. 83). A prisão, nascida e consolidada como instituição 

subalterna à fábrica, ocupa-se da produção e da reprodução de uma subjetividade operária 

(DE GIORGI, 2006, p. 44). “A prisão, aparelho administrativo, será ao mesmo tempo uma 

máquina de modificar espíritos” (FOUCAULT, 2008, p. 103). Ela materializa o modelo ideal 

da sociedade capitalista industrial: o “pobre” feito “criminoso” é tornado “prisioneiro” e 

transformado em “proletário” (DE GIORGI, 2006, p. 45). Para tanto, a economia capitalista 

se entrelaça a uma forma de exercício do poder denominada por Foucault de “poder 
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disciplinar” (FOUCAULT, 2008, p. 182). O aparelho prisional se constitui num observador 

permanente (Idem, p. 104). Todavia, exclui o espetáculo - típico dos cadafalsos da lógica 

monárquica, dos suplícios do Antigo Regime - da execução das decisões. Na disciplina 

imperam obediência e segredo (Idem, p. 106). “Depois da sentença é constituído um poder 

que lembra o que era exercido no antigo sistema. O poder que aplica a pena ameaça ser tão 

arbitrário, tão despótico quanto aquele que antigamente a decidia” (Idem, p. 107).  

A pena deve mais do que castigar, modificar os indivíduos, tornar úteis e dóceis os 

sujeitos. “É dócil um corpo que pode ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser 

transformado e aperfeiçoado” (Idem, p. 118). Este aperfeiçoamento dos corpos e a 

modificação dos espíritos demandam da disciplina uma “anatomia política do detalhe” (Idem, 

p. 120), numa utilização exaustiva do tempo, na intensificação do uso mínimo do instante 

(Idem, p. 131), e na valorização do mínimo gesto. A preocupação com o tempo expressa a 

relação umbilical entre a prisão e a mercadoria (SANTOS, 2008, p. 67). O contrato estabelece 

o tempo do trabalho, a sentença, o tempo da reclusão (DE GIORGI, 2006, p. 41). O salário 

como justa retribuição pelo tempo dedicado ao trabalho, o tempo da pena como justa medida 

dos crimes (Idem, p. 47). Constrói-se, portanto, um tempo integralmente útil (FOUCAULT, 

2008, p. 128), predisposto à capitalização (Idem, p. 133). Nesse tempo, o corpo é igualmente 

disciplinado, “a base de um gesto eficiente” (Idem, p. 130): “corpo-arma”, “corpo-

instrumento”, “corpo-máquina” (Idem). Assim, o indivíduo se sujeita a um sistema preciso de 

comando, no qual não importa compreender, apenas perceber o sinal e reagir (Idem, p. 140).  

A disciplina organiza-se num espaço analítico (Idem, p. 123), em que se aprende 

acerca dos indivíduos enquanto são empreendidas neles transformações. Os aparelhos 

disciplinares operam então por meio de um “quadriculamento”. “Cada indivíduo no seu lugar; 

e em cada lugar, um indivíduo” (Idem, p. 123). É na vigilância onde reside a pedra de toque 
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do aparelho disciplinar perfeito, aquele que gere seu controle com um único olhar numa 

ordem piramidal e escalar (Idem, p. 146). “A vigilância torna-se um operador econômico 

decisivo, na medida em que é ao mesmo tempo uma peça interna no aparelho de produção e 

uma engrenagem específica do poder disciplinar” (Idem, p. 147). Este atua sustentando a 

invisibilidade de quem o desempenha. “Na disciplina, são os súditos que têm que ser vistos. 

Sua iluminação assegura a garra do poder que se exerce sobre eles” (Idem, p. 156).  

Foucault, no desenrolar de sua teorização a respeito do poder disciplinar, inicia a 

conceituação daquilo que chama de “panóptico”. “O panóptico é uma máquina de dissociar o 

par ver - ser visto: no anel periférico, se é totalmente visto, sem nunca ver; na torre central, 

vê-se tudo, sem nunca ser visto” (Idem, p. 167). Ele faz da visibilidade das pessoas vigiadas 

uma armadilha e da invisibilidade lateral - entre os sujeitos vigiados - a garantia da ordem 

(Idem, p. 166). O panóptico é um ideal. Sua força está justamente em nunca precisar intervir. 

Há nele uma economia disciplinar cuja eficácia se desenvolve na prevenção (Idem, p. 170). O 

essencial é que o indivíduo se saiba vigiado (Idem, p. 167). O poder dominante no 

panoptismo é, destarte, incorpóreo (Idem, p. 168) e armado de sutilezas (Idem, p. 171). “A 

máquina de ver é uma espécie de câmara escura em que se espionam os indivíduos; ela torna-

se um edifício transparente onde o exercício do poder é controlável pela sociedade inteira” 

(Idem). O panoptismo arquiteta uma anatomia política própria que ultrapassa a prisão, a 

fábrica e a escola: “uma sociedade toda atravessada e penetrada por mecanismos 

disciplinares” (Idem, p. 172). Aqui, a disciplina é um caminho para fazer crescer aptidões e 

lucros (Idem, p. 173).  

Nossa sociedade não é de espetáculos, mas de vigilância; sob a superfície das 
imagens, investem-se os corpos em profundidade; atrás da grande abstração da 
troca, se processa o treinamento minucioso e concreto das forças úteis; os circuitos 
da comunicação são os suportes de uma acumulação e centralização do saber; o jogo 
dos sinais define os pontos de apoio do poder; a totalidade do indivíduo não é 
amputada, reprimida, alterada por nossa ordem social, mas o indivíduo é 
cuidadosamente fabricado, segundo uma tática das forças e dos corpos. Somos bem 
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menos gregos que pensamos. Não estamos nem nas arquibancadas nem no palco, 
mas na máquina panóptica, investidos por seus efeitos de poder que nós mesmos 
renovamos (FOUCAULT, 2008, p. 178-179). 

 

 “No Brasil parece que virou crime você trabalhar honestamente, ganhar dinheiro e 

gastar como quiser” (VEJA, 2007e, p. 11). Esta frase de Luciano Huck, proferida na 

entrevista supracitada, intentava responder àquilo que Veja chamou de “distorção mental 

típica da burguesia pseudo-esquerdista brasileira”, ou seja, aos comentários contrários ao 

“desabafo” do apresentador, aos “insultos e críticas coléricas”. “Não escrevi motivado pela 

perda de um relógio. Escrevi como cidadão. As pessoas perderam o direito de ir e vir. Não 

estou nem aí para as bobagens que falaram” (Idem, p. 14). Adiante, quando perguntado por 

Veja sobre as acusações recebidas entre os citados comentários, de que ele só agora havia 

“acordado para a realidade”, Huck responde: “Garanto que já fui à periferia milhares de vezes 

mais do que eles. Vou toda semana. No domingo, antes de viajar para Nova York, onde fui 

gravar um quadro do Caldeirão, andei no Complexo do Alemão, uma das áreas mais violentas 

do Rio de Janeiro” (Idem). 

Acredito que os jogos de poder aptos a permitir acesso às paginas de Veja e Folha de 

São Paulo foram suficientemente discutidos na primeira parte deste trabalho. A presença de 

Luciano Huck nesses meios sob o intento de, como “cidadão”, reivindicar direitos num 

desabafo midiático já diz muito acerca de posições e tomadas de posições. Sua fala, 

entretanto, um tanto ofendida e repleta de boas intenções, denuncia algumas contradições 

semelhantes àquelas demonstradas no tópico anterior, no discurso de Beltrame, merecedoras 

de nossa atenção. A equiparação entre “crime” e “trabalho” como deslegitimação do sujeito 

que trabalha “honestamente” dá boas pistas delas.  

Tenho trabalhado até agora neste texto com os efeitos e amparos nas classes 

populares do discurso do combate à criminalidade. Afirmei anteriormente que tal discurso 
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demanda a criminalização dessas classes e inclusive o engajamento delas nele como resultado 

(e resultante) dos artifícios de violência simbólica. A criminalização da classe trabalhadora - 

processo que definitivamente Huck não sofre - mantém estreitas conexões com o poder 

disciplinar. O sujeito trabalhador e o sujeito criminoso estão longe de ocupar lugares 

antagônicos no espaço social. Pelo contrário, suas posições relativas guardam a cumplicidade 

estrutural necessária para a produção da criminalização classista. A disciplina foi o modo de 

exercício do poder que a historicidade capitalista consagrou para estabelecer os elos entre 

“trabalho” e “crime”. Esses elos - os mesmos que, como dito antes, subordinam a prisão à 

fábrica (DE GIORGI, 2006, p. 44) - formam-se em miudezas gestuais e temporais, na 

economia dos detalhes, na noção do tempo útil do contrato e da pena, no corpo-máquina, nas 

sutilezas panópticas etc. A disciplina, portanto, aproxima o trabalho e o crime, mas de tal 

modo que ao falar em criminalização da classe trabalhadora não se deve ignorar sua face 

recíproca, a proletarização do sujeito criminoso.  

Retomo a afirmação realizada no início deste tópico de que o papel dos sistemas 

modernos de controle do crime é o de reensinar o respeito à propriedade (FOUCAULT, 2008, 

p. 89) através da moralização da classe trabalhadora (SANTOS, 2008, p. 83).  Toda a preleção 

de Luciano Huck - e mesmo seus passeios ao Complexo do Alemão precedentes as suas 

viagens a Nova York - pretendem mais ou menos (in)conscientemente fazê-lo. Por certo, 

Huck não personifica uma aparelhagem penitenciária. Se “somos bem menos gregos que 

pensamos” (Idem, p. 179), não sejamos tão trágicos. Mas sua fala de membro das classes 

dominantes vítima de um assalto, seu discurso clichê, mas nada casual, de que a “solução 

passa pela educação” (VEJA, 2007x, p. 15) - por uma educação disciplinada e igualmente 

submetida à fábrica, diga-se de passagem - compõem artifícios simbólicos de legitimação de 

sua posição no espaço social ao tempo em que manifestam alguma “indignação cidadã”.   
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Mas deixa eu dizer o que penso da elite. Nela tem gente de todos os tipos. Tem 
pessoas ótimas, que passam seus dias tentando ajudar os outros. Mas também tem 
gente que não faz nada para ninguém, que só vê o seu lado. Tem de tudo. Não dá 
para rotular e dizer que se é elite é bom ou é ruim. É como na polícia. Tem um 
enorme contingente de policiais bons. E garanto que eles são muitíssimo mais 
numerosos. Agora, tem gente ruim, e não são poucos. O problema é que o que eles 
fazem aparece mais (VEJA, 2007e, p. 11).  

 

A “cidadania” alegada por Luciano Huck perfaz outro bom exemplo do que neste 

momento almejo discutir. A seguinte citação de Foucault é sobremaneira elucidativa: “As 

‘Luzes’ que descobriram as liberdades inventaram também as disciplinas” (FOUCAULT, 

2008, p. 183). A cidadania e as liberdades formais e jurídicas ideologicamente fundadas no 

liberalismo são sustentadas pela disciplina, nela se encontra o seu subsolo (Idem). Ao 

contrário do que possa aparentar, o poder disciplinar não se arquiteta conforme o campo 

jurídico, não está subordinado a ele. “Temos antes que ver nas disciplinas uma espécie de 

contradireito. Elas têm o papel preciso de introduzir assimetrias insuperáveis e de excluir 

reciprocidades” (Idem). O “contradireito” em tela, ainda que contrário ao direito, não nega o 

direito ou busca tomar seu lugar, como ocorre com uma contra-hegemonia diante da 

hegemonia. Disciplina e direito mantém vínculos complexos de sustentação mútua.  

As disputas simbólicas formadoras do campo jurídico não desconhecem a disciplina. 

O panóptico não foge à constituição das estruturas do campo embora pareça estranho aos 

discursos de liberdade, igualdade, fraternidade e autonomia, característicos do direito. Por sua 

vez, a lógica própria do jurídico negocia mais ou menos (in)visivelmente com o poder 

disciplinar. “Na essência de todos os sistemas disciplinares funciona um pequeno mecanismo 

penal. É beneficiado por uma espécie de privilégio de justiça, com suas leis próprias, seus 

delitos especificados, suas formas particulares de sanção, suas instâncias de julgamento” 

(Idem, p. 149). Foucault alerta, porém, para um necessário cuidado na análise da relação entre 

a disciplina e o direito: os mecanismos disciplinares terminam por criar uma “penalidade da 
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norma”, mas ela é “irredutível em seus princípios e seu funcionamento à penalidade 

tradicional da lei” (Idem, p. 153).  

O pequeno tribunal que parece ter sede permanente nos edifícios da disciplina, e às 
vezes toma a forma teatral do grande aparelho judiciário, não deve iludir: ele não 
conduz, a não ser por algumas continuidades formais, os mecanismos da justiça 
criminal até à trama da existência cotidiana; ou ao menos não é isso o essencial; as 
disciplinas inventaram - apoiando-se aliás sobre uma série de processos muito 
antigos - um novo funcionamento punitivo, e é este que pouca a pouca investiu o 
grande aparelho exterior que parecia reproduzir modesta ou ironicamente 
(FOUCAULT, 2008, p. 153) 

 

Foucault não hesita em afirmar ser a justiça agradecida à prisão, “essa região mais 

sombria” de seu próprio aparelho (Idem, p. 214). Talvez seja nesse lócus simbólico onde o 

autor sob discussão faça mais evidente sua tomada de posição acerca do que entrelaça a 

disciplina e o direito. A prisão é o local onde o poder de punir, “que não ousa mais se exercer 

com o rosto descoberto”, é praticado (Idem). Para tanto, ela “organiza silenciosamente um 

campo de objetividade em que o castigo poderá funcionar em plena luz como terapêutica e a 

sentença se inscrever entre os discursos do saber” (Idem). Foucault assim conclui, com a 

ironia que lhe é peculiar: “Compreende-se que a justiça tenha adotado tão facilmente uma 

prisão que não fora, entretanto, filha de seus pensamentos. Ela lhe era agradecida por isso” 

(Idem). Em meio às “pessoas ótimas, que passam seus dias tentando ajudar os outros” é com 

alguns agradecimentos desse tipo que o discurso de Huck e seu convite por Veja 

estruturalmente se comprometem. 

A edição de Veja do dia 21 de maio de 2008 traz alguns elementos relevantes para a 

discussão em andamento. Sua Carta ao Leitor tem como título “Modernizar, simplificar, 

agilizar” (VEJA, 2008g, p. 09). Refere-se a uma matéria da seção “Brasil” da mesma edição 

cujo conteúdo trata de projetos, tramitados na Câmara dos(as) Deputados(as), de alteração do 

Código de Processo Penal. No início dessa Carta ao Leitor, Veja relembra uma passagem de 

um texto de J. R. Guzzo publicado na edição da revista imediatamente anterior àquela, em 14 
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de maio. “J. R. Guzzo observava que ‘o Brasil é possivelmente um caso único, em todo o 

mundo, onde se recomendam, diante do aumento da criminalidade, a redução das penas e o 

aumento dos benefícios para os criminosos’” (Idem). E completa: “Essa situação real é um 

dos componentes a explicar a prevalência do crime no Brasil em índices incompatíveis com o 

atual estágio econômico e civilizatório do país” (Idem). A matéria da seção “Brasil” da edição 

do dia 21, ao seu tempo, tem como título “Um golpe na impunidade: nova lei acelera 

julgamento de réus e elimina segunda chance para os condenados por assassinato” (Idem, p. 

70). Retiro duas passagens dessa matéria. A primeira: “A iniciativa da Câmara mostra o 

entendimento, por parte dos parlamentares, de que o combate à impunidade se dá pela adoção 

de medidas como a redução de benefícios e o aumento de penas para os criminosos” (Idem, p. 

71). A segunda: “No Brasil dos últimos tempos, fez-se exatamente o contrário – redução de 

penas e aumento de benefícios. As estatísticas de criminalidade mostram quão desastrosa tem 

sido essa política” (Idem). 

Veja expressa cabalmente a apologia ao endurecimento penal. “A ideologia das 

teorias conservadoras é essencialmente repressiva” (SANTOS, 2008, p. 3). Por isso, a revista 

assume o posto de combatente da impunidade, de defensora do cumprimento da lei, e se opõe 

à tradição criminológica inclusive liberal que recusa o citado endurecimento como modo de 

penalização. Antes de me dedicar ao endurecimento e à repressão da impunidade, deter-me-ei 

no seu “avesso” - o oposto diagnosticado por Veja - qual seja, o do reformismo humanitário 

(DE GIORGI, 2006, p. 42). Reproduzi anteriormente a afirmação foucaultiana de que “As 

‘Luzes’ que descobriram as liberdades inventaram também as disciplinas” (FOUCAULT, 

2008, p. 183). Coube historicamente a essas “Luzes” a ratificação teórica do deslocamento do 

direito de punir da vingança do soberano do Antigo Regime para a ideologia da defesa social 

própria ao desenvolvimento do modo de produção capitalista. (Idem, p. 76). As “Luzes” 
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elegeram a “humanidade” como limite da pena - e os direitos humanos aí cumprem papel 

basilar - rearranjando o cálculo da economia punitiva que se firmava em par com a nova 

economia das ilegalidades. Esse cálculo aspirava ao controle necessário dos efeitos do poder 

(Idem, p. 77). A experiência histórica demonstrava que o espetáculo do excesso e sua 

afirmação enfática do poder da majestade na execução da pena (Idem, p. 42) engendravam o 

perigo político da solidariedade popular àqueles que sofrem o suplício (Idem, p. 52). A 

aproximação popular aos condenados extrapolava o círculo de segurança da fabricação de 

consensos hegemônica. O cálculo dos efeitos do poder aloca a “humanidade” como limite 

tanto para “humanizar” penas quanto para “humanizar” o povo, ou seja, discipliná-lo. “Sob a 

humanização das penas, o que se encontra são todas essas regras que autorizam, melhor, que 

exigem a ‘suavidade’, como uma economia calculada do poder de punir” (Idem, p. 84). Não 

se trata de punir menos, mas de punir melhor (Idem, p. 70). Desde o teatro punitivo das obras 

públicas, em que o sujeito condenado vem a público demonstrar sua proletarização e sinalizar 

a real efetivação da sanção (Idem, p. 91), até a prisão como aparelho panóptico, o que está em 

jogo entre “os reformadores” é uma crítica à má economia do poder (Idem, p. 68) e a 

elaboração de outra economia capaz de melhor punir e, material e simbolicamente, melhor 

lucrar. O reformismo humanitário, portanto, não é nada oposto ao aparelho repressor. A 

reforma da prisão, no abrandamento ou no endurecimento da repressão penal, é parte de seu 

funcionamento (Idem, p. 197).  

O apoio de Veja aos projetos de reforma do Código de Processo Penal não são 

estranhos, conseqüentemente, ao discurso ao qual ela se opõe na Carta ao Leitor do dia 21 de 

maio de 2008. Os empenhos de ambos os lados na reforma da prisão e de toda a aparelhagem 

que lhe é correlata, inclusive o Código de Processe Penal e as normas penais em geral, 

remetem-nos àquela discussão bourdieusiana sobre o comprometimento estrutural, dos 
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sujeitos em disputa, com a importância do campo e do objeto disputado. O que me obriga a 

reconhecer - sob o intuito de não deslizar em direção à fenda hegemônica das contradições em 

que, enquanto sujeito histórico, estou inserido - a necessidade de a criminologia crítica ter em 

seu horizonte o caráter tático dessas “reformas humanitárias”. Quero com isso dizer que se 

essas reformas ganham relevância numa determinada conjuntura - porque afinal de contas são 

as classes subalternas as que mais sofrem com o aumento da repressão - a criminologia 

marxista não deve olvidar o quanto esse reformismo humanitário e suas defesas da 

“ressocialização” e da “reeducação” servem de legitimação do mesmo aparelho repressor que 

Veja pretende reforçar. 

 A crítica foucaultiana à lógica do “fracasso da prisão” pode nos ajudar a melhor 

compreender esse processo. Vimos no primeiro tópico deste capítulo sua tese acerca da gestão 

diferencial das ilegalidades. “A penalidade seria então uma maneira de gerir as ilegalidades, 

de riscar limites de tolerância, de dar terreno a alguns, de fazer pressão sobre outros, de 

excluir uma parte, de tornar útil outra, de neutralizar estes, de tirar proveito daqueles” 

(FOUCAULT, 2008, p. 226). Em outras palavras, segundo a gestão diferencial das 

ilegalidades, “a penalidade não ‘reprimiria’ pura e simplesmente as ilegalidades; ela as 

‘diferenciaria’, faria sua ‘economia geral’” (Idem, p. 226-227). Nessa gestão, o regime 

disciplinar cumpre papel central. O modelo de proletarização do sujeito criminoso, da 

requalificação do ladrão em operário dócil (Idem, p. 204), caminha passo a passo com a 

produção de uma classe diferenciada de sujeitos que Foucault chama de “delinqüentes”. A 

delinqüência é uma ilegalidade dominada, “um agente para a ilegalidade dos grupos 

dominantes” (Idem, p. 232). Sua constituição passa pela reação estigmatizante das instituições 

oficiais e da sociedade, como denunciaram as teorias do Labeling Approach. O Poder 

Judiciário - e ele é apenas um dos possíveis exemplos - contribui diretamente na diferenciação 
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das ilegalidades e na procedente formação da delinqüência (Idem, p. 234). “O delinqüente se 

distingue do infrator pelo fato de não ser tanto seu ato quanto sua vida o que mais o 

caracteriza” (Idem, p. 211). O espaço analítico propiciado pelo panóptico, a construção de um 

saber sobre os indivíduos submetidos ao quadriculamento e à armadilha da visibilidade, 

garante aos grupos sociais dominantes o conhecimento necessário para a criação da classe 

delinqüente cuja docilidade e utilidade são a outra face da docilidade e da utilidade do sujeito 

criminoso proletarizado.  

O atestado de que a prisão fracassa em reduzir os crimes deve talvez ser substituído 
pela hipótese de que a prisão conseguiu muito bem produzir a delinqüência, tipo 
especificado, forma política ou economicamente menos perigosa - talvez até 
utilizável - de ilegalidade; produzir os delinqüentes, meio aparentemente 
marginalizado mas centralmente controlado; produzir o delinqüente como sujeito 
patologizado. O sucesso da prisão: nas lutas em torno da lei e das ilegalidades, 
especificar uma ‘delinqüência’ (FOUCAULT, 2008, p. 230). 

 

 “A prisão não pode deixar de fabricar seus delinqüentes” (Idem, p. 222). Com as 

repercussões sociais da máquina panóptica, Veja também não. Sobre o cultivo de delinqüentes 

conduzido por Veja, dedicarei o próximo capítulo. Por ora, basta notar os vícios simbólicos 

do combate à impunidade propalado pela revista. Foucault lembra que “nada torna mais frágil 

o instrumento das leis que a esperança de impunidade” (Idem, p. 81). O “golpe na 

impunidade” atrelado por Veja à legislação modificante do Código de Processo Penal diz do 

comprometimento da revista com a ordem estatal, o que de resto é parte de sua disputa, como 

partido, pelo metacapital. Mas é também mais. O discurso do combate à impunidade é o 

discurso da punição, da perseguição aos/às delinqüentes sistemicamente criados(as). Porém, 

não é um discurso que se precise efetivado, até porque, como discutido, o sistema de controle 

do desvio cria o desvio. A punição prescinde de concretização. O contrário simbólico da 

“esperança de impunidade” não é a punição real, mas a crença em sua relevância. Explorando 
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essa crença e reproduzindo-a no espaço social, o campo midiático e a indústria cultural24 

como um todo têm auferido lucros materiais e simbólicos. Nos meandros entra a mídia e o 

crime, a hegemonia encontra eficazes artifícios de criação de consensos.  

 

4.3 A midiatização do crime 

“’Pegou Geral’: o filme tropa de elite é o maior sucesso do cinema brasileiro porque 

trata bandido como bandido e mostra usuários de drogas como sócios dos traficantes” (VEJA, 

2007d, capa). A edição de Veja de 17 de outubro de 2007 - a mesma cuja Carta ao Leitor 

inaugura a campanha “O país que queremos ser” - traz em sua capa o filme “Tropa de Elite”, 

trabalho de José Padilha, diretor que se tornou notório entre as esquerdas pelo seu 

documentário “Ônibus 174”. Veja dedica quatro matérias ao tema de capa, além de um artigo, 

de autoria de Reinaldo Azevedo, chamado “Capitão Nascimento bate no Bonde do Foucault”. 

O título a seguir é o da primeira das matérias: “A realidade, só a realidade: Tropa de Elite, o 

filme mais visto e mais comentado da história do cinema brasileiro, é uma obra de ficção. 

Mas retrata com uma fidelidade jamais vista como a criminalidade degradou o Brasil de alto a 

baixo” (Idem, p. 80-81). Abaixo, trago uma passagem da mesma matéria. 

Trata-se de um grande filme justamente pelo contrário: ele não concede válvulas de 
escape ao retratar como a criminalidade degradou o país de alto a baixo. O pesadelo 
real ganha ainda mais nitidez. A sociedade brasileira, pelo jeito, ansiava por esse 
tapa na cara dado pelo capitão Nascimento, o policial interpretado magistralmente 
por Wagner Moura. Lançado há apenas duas semanas, Tropa de Elite já é o filme 
mais visto e comentado da história do cinema brasileiro. As salas de exibição lotam 
em todas as sessões e estima-se que mais de 11 milhões de pessoas tenham assistido 
ao filme em DVDs piratas que inundaram os camelôs de várias capitais do país 
(VEJA, 2007d, p. 82). 

  

Na descrição do filme, Veja declara que o assunto da obra de Padilha é “a guerra 

diuturna que a polícia carioca move contra os traficantes de drogas encastelados nos morros 

                                                           
24 As expressões “indústria cultural” e “campo midiático” serão utilizadas quase que indistintamente durante o 
texto, visto representarem conceitos tão intrinsecamente interligados que o estabelecimento de fronteiras entre 
eles se torna impossível. 
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favelizados da cidade” (Idem, p. 82). E continua adiante: “A diferença é que esse filme o 

aborda pondo pingos nos is. Bandidos são bandidos, e não ‘vítimas da questão social’” 

(Idem). Logo após declarar a existência de “verdades” sobre o crime que pareceriam “de uma 

obviedade ululante” (Idem), Veja atribui à “afecção ideológica esquerdista” a prática de uma 

inversão de papéis que transforma “criminosos em mocinhos e mocinhos em criminosos” 

(Idem). “Aqui, a ‘questão social’ é justificativa para roubos, assassinatos e toda sorte de crime 

e contravenção – mesmo quando praticados por quadrilhas especializadas, compostas por 

integrantes que nada têm de coitadinhos” (Idem).  

Alessandro De Giorgi, em seu “A Miséria Governada através do Sistema Penal”, 

denuncia a existência na contemporaneidade de uma crise da racionalidade disciplinar (DE 

GIORGI, 2006, p. 91). Estaríamos vivendo, segundo De Giorgi, o abandono do grande 

projeto disciplinar da modernidade (Idem, p. 28) dada a superação do modelo capitalista 

fordista e a conseqüente inadequação da disciplina (Idem, p. 30). Vejamos rapidamente a 

argumentação do criminólogo italiano. O capitalismo fordista requereu, para sua 

administração, uma classe laboriosa e um exército industrial de reserva (Idem, p. 48). Nessa 

fase, ações de assistência social do Welfare State e medidas repressivas concorreram na 

veiculação da disciplina (Idem, p. 51). As primeiras já assumiam certa conotação punitiva 

“através da crescente estigmatização social imposta aos beneficiários e da seletividade dos 

procedimentos de acesso” (Idem). Loïc Wacquant chegou a teorizar acerca de uma transição 

do Estado Social para o Estado Penal tamanha a conivência estrutural entre os níveis de 

encarceramento e os de desemprego (Idem, p. 52). Uns e outros têm sua relação mediada “por 

uma percepção da marginalidade social como ameaça à ordem constituída” (Idem, p. 55). 

Percepções como essa se intensificam em períodos de crise, fazendo da criminalidade “o tema 

privilegiado do discurso público” (Idem, p. 59), o que permite às elites políticas a catalisação, 
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“sob a forma do ‘pânico moral’ produzido pelo aumento da criminalidade” (Idem, p. 60), de 

“inseguranças e medos cuja origem se situa mais longe do que nunca do seu objeto imediato” 

(Idem). Engendra-se desse cenário uma “moralidade de crise” como termo de mediação entre 

dinâmicas da economia e práticas de controle (Idem, p. 59). As campanhas de Law and Order 

são manifestações desse tipo de moralidade (Idem).  

O pós-fordismo, todavia, de acordo com De Giorgi, provocou a desestruturação da 

lógica disciplinar do Welfare State. O regime da disciplina e do detalhe deu lugar ao “regime 

do excesso” (Idem, p. 69). “Excesso significa, neste sentido, que a dinâmica produtiva excede 

continuamente os dispositivos institucionais de atribuição, reconhecimento e garantia da 

cidadania social” (Idem). Haveria uma crise “do pacto fordista-keynesiano e do Estado Social 

que fora construído sobre aquele pacto” (Idem, 69-70), crise esta que se resolve “numa 

crônica inadequação por parte das instituições de governo da sociedade em garantir inclusão 

por meio do trabalho” (Idem, p. 70). O capital careceria, nesse contexto, de uma “força de 

trabalho tornada flexível, nômade, móvel”: “a multidão” (Idem). “A multidão produtiva 

excede as relações de produção capitalistas no momento em que vive diretamente a 

inadequação do conceito de trabalho-emprego e experimenta em si mesma a violenta negação 

dos direitos de cidadania provocada por esta inadequação” (Idem). No pós-fordismo, destarte, 

a multidão superaria a classe (Idem, p. 79). Suplantaria então a disciplina e desconstruiria o 

panóptico (Idem, p. 93). A prisão na sociedade do capitalismo pós-fordista cumpriria o papel 

de gerir a pobreza (Idem, p. 96), de administrar um risco que não se quer e nem se pode 

reduzir (Idem, p. 97), de estocar esse risco (Idem, p. 98). Mas isso não por meio de uma 

racionalidade disciplinar e sim por aquilo que De Giorgi chama de “atuarialismo penal”, um 

modus operandi que declara “a irrelevância do saber sobre os indivíduos e o substitui pela 

construção de categorias e formas de individualização completamente arbitrárias, baseadas no 
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conceito de periculosidade e orientadas para a contenção de riscos” (Idem, p. 99). Tal 

contenção se expressaria mais claramente no encarceramento de massa sustentado pela 

retórica de guerra (Idem, p. 100), esta aliada a um “regime de desconfiança universal que 

impede o reconhecimento recíproco dos indivíduos como parte de uma mesma força de 

trabalho social” (Idem, p. 100-101). A multidão incorporaria uma multiplicidade, uma fonte 

de incerteza permanente, do que adviria a fobia pelo diferente e o pânico pelo imprevisível 

(Idem, p. 101). Com a multidão, a cidade punitiva foucaultiana daria lugar à metrópole 

punitiva. Nela as classes laboriosas seriam contrapostas às classes perigosas, inexistindo 

quaisquer interesses na proletarização do sujeito criminoso.  

Alessandro De Giorgi demarca, assim, uma transição na teoria criminológica a partir 

notadamente da introdução nela das noções de “pós-fordismo”, “multidão”, “encarceramento 

de massa” e “atuarialismo”. Em resumo, com o novo contexto histórico de superação do 

fordismo, a disciplina também estaria superada. Alessandro Baratta já havia afirmado a 

consciência de Foucault de que nos países capitalistas centrais, na fase final do 

desenvolvimento descrito em “Vigiar e Punir”, “o cárcere não tem mais aquela função real de 

reeducação e de disciplina, que possuía em sua origem” (BARATTA, 2002, p. 193). Baratta 

conclui então, a esse respeito: “Esta função educativa e disciplinar se reduz, portanto, agora, à 

pura ideologia” (Idem). Não detenho elementos suficientes para explicar a que “ideologia” 

Baratta se refere. Como insistentemente dito no início deste trabalho, a “ideologia” é um bem 

simbólico sob conflito. Mas tomando a liberdade de deslocar a frase de Baratta para o 

conceito de “ideologia” neste texto adotado - o de István Mészáros - posso dizer que o poder 

da ideologia constrói reciprocamente a realidade de tal modo que, a despeito de nossas prisões 

não corresponderem ao paradigma descrito por Foucault, é com relação a ele que a hegemonia 

edifica seu discurso. Não por acaso, dediquei-me a confrontar a ideologia presente nas 
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citações de Veja, Beltrame e Huck com os estudos foucaultianos sobre o poder disciplinar. É a 

esse poder que suas falas prestam contas, à lógica do humanitarismo reformista, à sua 

influência liberalizante, àquela economia punitiva. Na história das prisões de países 

periféricos como o Brasil, a disciplina muito provavelmente nunca teve lugar - como nunca 

tiveram lugar muitos princípios liberais. Nem por isso deixou ela de referenciar instituições, 

escolas, e mesmo de servir de subsolo para as construções idealistas e formalistas do campo 

jurídico expostas em seus manuais. 

Os conceitos trazidos por De Giorgi podem ser desmembrados e melhor analisados 

quando do confronto com as dimensões e exigências do capitalismo em países periféricos. 

Nesses países, o capitalismo - que é o mesmo para todo o mundo - realiza exigências 

específicas, cujas repercussões não são alheias aos sistemas de controle social. Não 

precisamos alcançar o “pós-fordismo” - conceito inclusive bastante discutível por fazer 

lembrar superações lineares distantes da dialética - para provocar estocagem humana ou 

contenção de risco. Nossas prisões historicamente produzem utilidade e docilidade a seu 

estilo. Se os/as detentos(as) não saem delas “proletarizados(as)”, ou dispostos(as) à fábrica, 

não esqueçamos da presença de docilidade e utilidade sistêmica também na produção da 

classe de sujeitos delinqüentes. Estes, elas produzem em massa, prontamente capazes de 

compor a ameaça permanente da qual carece a hegemonia e de gerir os lucros “sujos” - do 

crime organizado, por exemplo - cuja inerência ao modo de produção capitalista o capital 

“limpo” dos teóricos liberais persiste em negar. Talvez esteja aí mais uma face de nossa 

aparelhagem repressora. “Quanto mais uma sociedade é desigual, tanto mais ela tem 

necessidade de um sistema de controle social do desvio de tipo repressivo, como o que é 

realizado através do aparato penal do direito burguês” (BARATTA, 2002, p. 206). Por fim, é 

de se ter em mente que a “classe laboriosa” (“os pobres trabalhadores honestos”) e a “classe 
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perigosa”, por mais que opostas na superfície de retóricas como as de Beltrame, restam 

hegemonicamente indiferenciadas pelos motivos neste texto já expostos e bem evidenciados 

no argumento da constituição do habitus da bala.  

Dentre as contribuições conceituais oferecidas por De Giorgi, duas especialmente me 

chamaram a atenção, quais sejam, a do “encarceramento de massa” e a da “multidão”. Para a 

organização de um diálogo com esses conceitos, trarei ao texto as pesquisas de Jesús Martín-

Barbero acerca da relação entre o povo, a massa e o público. Martín-Barbero conduz em seus 

trabalhos uma notável crítica aos estudos sobre a cultura e a comunicação de massa, estudos 

estes que tradicionalmente opuseram massa a povo, num dualismo tendente a pejorativizar 

uma e romantizar o outro. Conforme Martín-Barbero, o popular não deixa de falar “a partir da 

trama espessa das mestiçagens e das deformações do urbano, do massivo” (MARTÍN-

BARBERO, 2008, p. 28): “as massas ainda contém, no duplo sentido de controlar mas 

também de trazer dentro, o povo” (Idem). Este povo não esteve à parte das transformações 

operadas com a maturação do capitalismo.   

O espaço público burguês transformou sua invocação - a do povo - num meio de 

legitimação das relações de poder e das desigualdades sociais (Idem, p. 35). O “povo” foi 

apenas abstratamente incluído no cálculo da representatividade do modelo liberal (Idem, p. 

34). As concretudes de sua exclusão do fazer político e de sua inclusão subordinada no fazer 

econômico articularam sua outra exclusão, a da cultura (Idem, p. 35). “A racionalidade que 

inaugura o pensamento ilustrado se condensa inteira nesse circuito e na contradição que 

encobre: está contra a tirania em nome da vontade popular, mas está contra o povo em nome 

da razão” (Idem, p. 34). A racionalidade, neste contexto e como de costume, surge “inata” às 

classes dominantes enquanto ao povo é dirigida uma concepção romântica (Idem, p. 37) e 

mistificada, incapaz de reconhecer nele o diverso e o conflituoso (Idem, p. 39). De acordo 
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com Martín-Barbero, coube a marxistas e anarquistas a politização da idéia de povo. 

“Politização que significa a explicitação da relação entre o modo de ser do povo e a divisão da 

sociedade em classes, e a historicização dessa relação enquanto processo de opressão das 

classes populares pela aristocracia e pela burguesia” (Idem, p. 41). É essa politização o alvo 

das massas, “um movimento que afeta a estrutura profunda da sociedade, ao mesmo tempo 

em que é o nome com que se mistifica a existência conflitiva da classe que ameaça aquela 

ordem” (Idem, p. 55).  

Massa designa, no movimento de mudança, o modo como as classes populares 
vivem as novas condições de existência, tanto no que elas têm de opressão quanto 
no que as novas relações contêm de demanda e aspirações de democratização social. 
E de massa será a chamada cultura popular. Isto porque, no momento em que a 
cultura popular tender a converter-se em cultura de classe, será ela mesma minada 
por dentro, transformando-se em cultura de massa (MARTIN-BARBERO, 2008, p. 
174-175).  

 

A massa encobre as diferenças sociais (Idem, p. 174). “Não se pode pensar em 

nenhuma classe, em nenhuma forma de coletivo estruturado. Não se trata de outra coisa senão 

de uma multidão amorfa de passantes, de simples pessoas nas ruas” (BENJAMIN, 2000, p. 

113). Mas isso não por “um estratagema dos dominadores, e sim como elemento constitutivo 

do novo modo de funcionamento da hegemonia burguesa, como parte integrante da ideologia 

dominante e da consciência popular” (MARTÍN-BARBERO, 2008, p. 174). A oposição 

dicotômica entre massa e povo é incabível, não porque a massa não negue o povo, as classes, 

a diferença, e sim porque, encobrindo o povo, carrega-o. Através da massa o povo teve acesso 

aos meios de socialização da modernidade urbana. Na força incontrolável da massa, o povo 

chegou à escola, ao sistema de saúde, a uma gama de “direitos massificados”, conducentes da 

integração da massa à sociedade (Idem, p. 226). Desse modo, a massificação acarretou ganhos 

às classes populares, da sobrevivência física à ascensão cultural (Idem, p. 227). “O massivo é 

hibridação do nacional e do estrangeiro, do pateticismo popular e da preocupação burguesa 
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com ascensão” (Idem, p. 227-228). Também pela massa, o povo chegou ao cinema, à frente 

da televisão e da própria cultura de massa, um “espaço estratégico para a reconciliação das 

classes e a reabsorção das diferenças sociais” (Idem, p. 196). Nessa cultura de massa, operou-

se a conversão da massa em público, a nova situação da massa na cultura: “a progressiva 

transformação do ativo - ruidoso e agitado - público popular das feiras e dos teatros no 

passivo público de uma cultura convertida em espetáculo para uma massa ‘silenciosa e 

assustada’” (MARTIN-BARBERO, 2008, p. 60).  

“Tropa de Elite já é o filme mais visto e comentado da história do cinema brasileiro. 

As salas de exibição lotam em todas as sessões e estima-se que mais de 11 milhões de pessoas 

tenham assistido ao filme em DVDs piratas que inundaram os camelôs de várias capitais do 

país”. De Junho de 1997 até agosto de 2008, quatro filmes, além de “Tropa de Elite”, 

chegaram às capas de Veja. Coube a “Titanic ” a capa de 14 de janeiro de 1998. Em 18 de 

fevereiro do mesmo ano, Veja convidou a sua capa Bruno Barreto, o diretor de “O Que é Isso, 

Companheiro?”, filme que o levara a uma indicação ao Oscar. Em 4 de fevereiro de 2004, foi 

a vez do diretor Fernando Meirelles ser chamado à capa da revista. Seu filme, “Cidade de 

Deus”, recebera quatro indicações ao Oscar.  Por fim, em 17 de maio de 2006, o filme 

originário do best seller “O Código da Vinci” ocupou seu lugar entre as capas. “Tropa de 

Elite” não precisou ser indicado ao Oscar, como os outros dois filmes nacionais, ou bater 

recordes de bilheterias no mundo inteiro, como os filmes de Hollywood. Contou com a 

consagração dos números pátrios - “o filme mais visto e comentado da história do cinema 

brasileiro” - e da tomada de posição - “Bandidos são bandidos, e não ‘vítimas da questão 

social’”. Veja recepciona “Tropa de Elite” e sua multidão de espectadores num movimento 

simbólico que deixaria Theodor Adorno assombrado.  
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Adorno e Horkheimer inovaram em sua crítica à indústria cultural notadamente a 

partir da afirmação da “unidade do sistema”, ou seja, da introdução na cultura da produção em 

série e da imbricação entre produção de coisas e de necessidades (MARTÍN-BARBERO, 

2008, p. 73). A indústria cultural é o momento em que a técnica encarna o poder dos sujeitos 

economicamente dominantes, sendo sua racionalidade (igualmente técnica), a racionalidade 

da própria dominação, “o caráter repressivo da sociedade que se auto-aliena” (ADORNO, 

HORKHEIMER, 2006, p. 9). Nessa indústria, o público faz parte do sistema (Idem, p. 10). O 

significado dos filmes, “independentemente do enredo escolhido em cada caso pela direção da 

produção” (Idem, p. 13), é o de imprimir “no âmago de todos os miseráveis em busca de 

emprego” a onipotência do patrão (Idem).  

Os produtos da indústria cultural podem estar certos de serem jovialmente 
consumidos, mesmo em estado de distração. Mas cada um destes é um modelo do 
gigantesco mecanismo econômico que desde o início mantém tudo sob pressão, 
tanto no trabalho quanto no lazer, que tanto se assemelha ao trabalho (ADORNO, 
HORKHEIMER, 2006, p. 17). 

 

Num trabalho de 1969 sobre o tempo livre, Adorno denuncia a funcionalização da 

liberdade e de sua necessidade reproduzida pelo comércio: “as pessoas não percebem o 

quanto não são livres lá onde mais livres se sentem” (ADORNO, 2006, p. 108). A cultura do 

consumo é um prolongamento da produção (Idem, p. 87), a diversão é o prolongamento do 

trabalho (ADORNO, HORKHEIMER, 2006, p. 30), numa e noutra os/as trabalhadores(as) 

buscam se afastar do trabalho para retomar as condições de a ele voltarem. E, posso dizer, 

numa e noutra, mesmo os/as desempregados(as) vão se deparar com “o patrão”. A indústria 

cultural cria necessidades cuja satisfação apenas ela pode promover (Idem, p. 37). “Pato 

Donald mostra nos desenhos animados como os infelizes são espancados na realidade, para 

que os espectadores se habituem com o procedimento” (Idem, p. 33). Criadas as necessidades, 

a indústria cultural as disciplina (Idem, p. 41). A vida cotidiana é sublimada em paraíso - e 
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Adorno e Horkheimer nunca haviam assistido a sequer uma novela de Manoel Carlos! “O 

divertimento promove a resignação que nele procura se esquecer” (Idem, p. 38). O 

disciplinamento fabricado pela indústria cultural é o signo do “estar de acordo”, o afastamento 

da totalidade do processo social (Idem, p. 41).  

Divertir-se significa que não devemos pensar, que devemos esquecer a dor, mesmo 
onde ela se mostra. Na base do divertimento planta-se a impotência. É, de fato, fuga, 
mas não, como pretende, fuga da realidade perversa, mas sim do último grão de 
resistência que a realidade ainda pode haver deixado (ADORNO, HORKHEIMER, 
2006, p. 41). 

 

A indústria cultural, a sua maneira, disciplina a multidão. Auxilia a cumprir, como 

um Welfare State de espécie superior, o papel de controle social (Idem, p. 49) para o qual o 

momento penal tem se tornado secundário (BARATTA, 2002, p. 154). Conforme Baratta, o 

aumento do peso absoluto do aparelho penal no controle social não coincide com um aumento 

em seu peso relativo, principalmente se considerado o crescimento do peso simbólico de 

instâncias como a midiática.  “No liberalismo, o pobre passava por preguiçoso, hoje ele é o 

suspeito” (ADORNO, HORKHEIMER, 2006, p. 50). A indústria cultural e seus destinos 

trágicos justificam os castigos (Idem, p. 52), fazem-se institutos de aperfeiçoamento moral, 

disciplinam pelo “espetáculo da vida inexorável e pela contenção exemplar das vítimas” 

(Idem, p. 53).  

É basicamente por isso que não posso concordar com as teses tomadas por 

Alessandro De Giorgi acerca da desconstrução da disciplina na contemporaneidade: ele 

subestima o movimento simbólico por meio do qual a multidão se torna público. Segundo 

Foucault, no regime do poder disciplinar, “a multidão, massa compacta, local de múltiplas 

trocas, individualidades que se fundem, efeito coletivo, é abolida em proveito de uma coleção 

de individualidades separadas” (FOUCAULT, 2008, p. 166). Para o guardião, a multidão “é 

substituída por uma multiplicidade enumerável e controlável” (Idem), enquanto que para os/as 
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detentos(as), ela é trocada “por uma solidão seqüestrada e olhada” (Idem). Em suma, a 

disciplina exigiria a segregação da multidão. A indústria cultural, todavia, tornou-se capaz de 

disciplinar a massa sem individualizá-la.  Os sujeitos não precisam estar diante à máquina 

industrial do fordismo ou isolados em celas, submetidos a um sistema prisional gradual em 

“docilização”. O quadriculamento se dá no indivíduo solitário frente à tela da televisão - 

porque “a massificação será detectável mesmo onde não houver massas” (MARTÍN-

BARBERO, 2008, p. 252) - e até nas salas de cinema. Ali se perpetra, via de regra, a máxima 

utilização do tempo, a submissão do corpo, o aprisionamento da alma, isso de uma forma 

nunca prevista por Foucault.  

A máquina panóptica foucaultiana fundava a exclusão do espetáculo típico da 

execução dos suplícios. Mas o espetáculo midiático disciplina ao jogar habilmente com o par 

“ver - ser visto”. O sistema panóptico fez da visibilidade uma armadilha. No anel periférico se 

é totalmente visto, sem nunca ver. Na torre central, vê-se tudo, sem nunca ser visto 

(FOUCAULT, 2008, p. 167). A indústria cultural brinca com isso. Ela é vista por todos(as), 

como a torre central do panoptismo o é. Mas diferentemente da torre, a indústria aparenta 

mostrar aqueles(as) que estão dentro dela,  heróis, heroínas, vilões, vilãs, mocinhos(as) ou o 

Pato Donald. É de Walter Benjamin uma das mais interessantes críticas ao cinema e à 

(in)visibilidade. De um de seus mais conhecidos ensaios, “A Obra de Arte na Era de sua 

Reprodutibilidade Técnica”, retiro a seguinte passagem: 

O intérprete do filme não representa diante de um público, mas de um aparelho. O 
diretor ocupa o lugar exato que o controlador ocupa num exame de habilitação 
profissional. Representar à luz dos refletores e ao mesmo tempo atender às 
exigências do microfone é uma prova extremamente rigorosa. Ser aprovado nela 
significa para o ator conservar sua dignidade humana diante do aparelho. O interesse 
desse desempenho é imenso. Porque é diante de um aparelho que a esmagadora 
maioria dos citadinos precisa alienar-se de sua humanidade, nos balcões e nas 
fábricas, durante o dia de trabalho. À noite, as mesmas massas enchem os cinemas 
para assistirem à vingança que o intérprete executa em nome delas, na medida em 
que o ator não somente afirma diante do aparelho sua humanidade (ou o que parece 
como tal aos olhos dos espectadores), como coloca esse aparelho a serviço do seu 
próprio triunfo” (BENJAMIN, 2008, p. 179).  
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A afirmação pelo ator de sua humanidade (ou do que parece como tal aos olhos dos 

espectadores) diante do aparelho retraduz sua reação à invisibilidade do que o controla. Atrás 

do aparelho, existe a massa. E ele - o ator - “sabe, quando está diante da câmera, que sua 

relação é em última instância com a massa. É ela quem vai controlá-lo” (Idem, p. 180). Essa 

massa, “precisamente, não está visível, não existe ainda, enquanto o ator executa a atividade 

que será por ela controlada. Mas a autoridade desse controle é reforçada por tal invisibilidade” 

(Idem). Benjamin delineia as relações do ator com o aparelho e a massa. Contudo, a análise 

estaria incompleta se não levássemos em conta a relação da massa com o aparelho, ou seja, 

com a aparelhagem do campo de lutas simbólicas que ostenta o ator diante da massa ou a 

imagem de Luciano Huck na capa de Veja. Assim como o vigilante dentro da torre panóptica, 

esse campo nunca é mostrado no que lhe compromete. A indústria cultural expõe à massa o 

ator - em quem a massa se reconhece - a provar sua dignidade diante da máquina. Mas oculta 

a máquina, o porquê deste ou daquele corte, desta ou daquela cena, do ministro Joaquim 

Barbosa ou de “Tropa de Elite”. O ator e sua afirmação de dignidade constituem mediações. 

A massa, “em última instância”, controla o ator porque na invisibilidade provocada pelo 

aparelho, ela é público e audiência. Esta, como dito no momento oportuno, é o que “em 

última instância”, determina relações de força no campo midiático. O público, por sua vez, 

aquele que ouve o rádio e assiste aos programas da TV, além de olhar, é diária e 

inconscientemente olhado. A respeito dele, constrói-se um saber específico, fundamental, por 

exemplo, às interferências da indústria cultural e do campo midiático nos índices de 

audiência. Com a massa assistindo ao espetáculo, é exatamente através do espetáculo que os 

membros do campo midiático e da indústria cultural enxergam a massa.  
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O que, de acordo com Foucault, diferencia a disciplina das execuções dos suplícios 

praticadas no Antigo Regime é a discrição na arte de fazer sofrer. Na disciplina, o corpo 

desaparece como alvo principal da repressão (FOUCAULT, 2008, p. 12), a justiça não assume 

mais publicamente a violência. A punição “deixa o campo da percepção quase diária e entra 

no da consciência abstrata” (Idem, p. 13): “a certeza de ser punido é que deve desviar o 

homem do crime e não mais o abominável teatro” (Idem). O suplício, por sua vez, vale-se da 

“arte quantitativa do sofrimento” (Idem, p. 31). “Mas não é só: esta reprodução é regulada. O 

suplício faz correlacionar o tipo de ferimento físico, a qualidade, a intensidade, o tempo dos 

sofrimentos com a gravidade do crime, a pessoa do criminoso, o nível social de suas vítimas” 

(Idem). Há nele uma liturgia punitiva que marca tanto a sua vítima quanto a memória dos 

sujeitos (Idem). O suplício, destarte, é o espetáculo do excesso, afirmação enfática do poder 

(Idem, p. 42), cuja economia nele é toda investida (Idem, p. 32). O processo judicial que leva 

à execução da pena é, já em seu trâmite, suplicante. Com a confissão, “o próprio acusado 

toma lugar no ritual de produção da verdade penal” (Idem, p. 35). A tortura, inquérito e duelo 

a um só tempo (Idem, 37), compõe o interrogatório como suplício da verdade (idem, p. 36). O 

próprio suplício deve ser estabelecido como momento dessa verdade (Idem, p. 39). “Um 

suplício bem sucedido justifica a justiça, na medida em que publica a verdade do crime no 

próprio corpo do suplicado” (Idem). Mas não tem ele qualquer intenção de restituir a justiça. 

Sua função é a de reativar o poder (Idem, p. 43). “Em toda infração há um crimen majestatis, 

e no menor dos criminosos um pequeno regicida em potencial” (Idem, p. 46). Assim, o 

suplício vem, através do excesso, reafirmar o superpoder monárquico diante do povo. Este - o 

povo - é, de fato, o personagem principal do suplício, desempenhando nele um papel 

ambíguo: o povo é testemunha e partícipe (Idem, p. 49).  
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A indústria cultural rearticula disciplina e espetáculo. O corpo, que o discurso liberal 

afastou como alvo principal da repressão, volta ao cotidiano por meio da imagem, do filme, 

da imprensa. A justiça continua a não assumir publicamente a violência, não o precisa fazer. 

O campo jurídico, grato à prisão, agora agradece também à mídia pela gestão da nova 

economia punitiva, pela aptidão em conceder ao crime o espaço privilegiado do discurso 

público do qual falou De Giorgi. Na massa tornada público, a indústria cultural fortalece 

aquela ameaça permanente proveniente da retórica do combate ao crime. “Tropa de Elite” 

trata bandido como bandido. Conforme Veja, Padilha teria rompido com a visão praticada 

pela maioria dos(as) cineastas brasileiros. “A qual, em última análise, mitiga sempre a opção 

pelo crime em face da pobreza e ‘alivia’ o bandido mesmo quando não haveria o que aliviar’” 

(VEJA, 2007d, p. 85). Veja trata bandido como bandido. Dentre as pessoas entrevistadas pelo 

Instituto Vox Populi, numa pesquisa encomendada pela revista, 72% consideram que, em 

Tropa de Elite, os traficantes do filme são tratados como merecem. 53% julgam o capitão 

Nascimento, personagem principal do filme, um herói. 51% acham que a tortura não é um 

meio aceitável para obter a confissão de um bandido (Idem, p. 81).  

Jesús Martín-Barbero apresenta algumas críticas relevantes sobre o conceito 

adorniano de indústria cultural. Ele enxerga apropriadamente em Adorno um pessimismo 

cultural, “com o que se acaba convertendo em qualidade dos meios o que não é senão um 

modo de uso histórico” (MARTÍN-BARBERO, 2008, p. 74). A concepção da unidade do 

sistema se torna “teoricamente abusiva e politicamente perigosa quando dela se conclui a 

totalização da qual se infere que do filme mais vulgar aos de Chaplin ou Welles ‘todos os 

filmes dizem o mesmo’, pois aquilo de que falam ‘não é mais que o triunfo do capitalismo 

invertido” (Idem, p. 73-74). O perigo político apontado por Martín-Barbero nessa 

indiferenciação torna-se ainda maior se percebemos que os sujeitos dominantes no campo 
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midiático e na indústria cultural são habilidosos em diferenciar o que ideologicamente se 

adéqua ou não a seus interesses mais ou menos (in)conscientes.  

Mas o que se obtém de um balanço entre o cinema nacional e o cinema americano 
são concepções opostas do lugar que a lei ocupa na sociedade. Desde os velhos 
faroestes, a produção americana é dominada pela idéia de contrato social: o país só 
nasce e subsiste na medida em que os homens abdicam de fazer justiça pelas 
próprias mãos e transferem esse poder aos ‘homens da lei’. Esse pacto pode ser 
traído, subvertido, posto em questão – por facínoras, xerifes corruptos ou justiceiros. 
No entanto, o importante é reafirmá-lo e, assim, preservar a sociedade. (...) No 
cinema brasileiro, prevalece a idéia oposta: a de que a sociedade é essencialmente 
má. Em parte, essa visão decorre de o Brasil ser de fato injusto; mas é sobretudo um 
resquício encarquilhado de esquerdismos: se a sociedade é ruim, jogue-se a 
sociedade fora. (...) No cinema brasileiro, o bandido foi, antes de tudo, um 
romântico, um inconformista. Isso, até agora. O impacto de Tropa de Elite mostra 
com clareza que o cinema nacional precisa de uma nova sociologia. A platéia sabe 
que escolher entre uma polícia corrupta e uma polícia violenta não é escolha. Mas dá 
sinais de que não quer mais ver a bandidagem mitificada (VEJA, 2007d, p. 85-86).  

 

Além do pessimismo, persiste em Adorno um problemático aristocratismo cultural. 

No fundo, suas críticas à indústria cultural terminam se vinculando à defesa da “verdadeira 

arte” (MARTÍN-BARBERO, 2008, p. 78-79), do que decorre uma total incapacidade de 

conhecer os meandros da cultura de massa e o modo como o popular nela se situa. István 

Mészáros é um dos mais ferozes críticos a Adorno. No seu “O Poder da Ideologia”, 

incansavelmente citado neste trabalho, Mészáros dedica dezenas de páginas ao elitismo da 

“teoria crítica” adorniana (MÉSZÁROS, 2007, p. 152-192). Põe em xeque diversos elementos 

da obra de Adorno, como a falta de mediações nas relações sociais de dominação por ele 

descritas, a pretensão de superação da ideologia na arte, a alegação do fim da luta de classes, 

o esvaziamento do conceito marxiano de “classe” em detrimento da valorização do conceito 

de “massa” etc. Dentre muitas outras críticas, Mészáros  chega inclusive a denunciar a 

censura intelectual e política conduzida por Adorno, na Escola de Frankfurt, contra Walter 

Benjamin (Idem, p. 157).  

Concordo tanto com as críticas levadas a cabo por Martín-Barbero quanto com 

aquelas desenvolvidas por Mészáros. Todavia, venho notar que nenhuma delas prejudica a 
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lógica disciplinar da indústria cultural que me serviu de alicerce para a articulação conceitual 

entre espetáculo e disciplina. Quando Martín-Barbero segue, dos meios às mediações, 

recusando a dicotomia “emissores dominantes versus receptores dominados” (MARTÍN-

BARBERO, 2008, p. 27) não o faz perdendo de vista que “o que a tecnologia medeia hoje, de 

modo mais intenso e acelerado, é a transformação da sociedade em mercado, e deste em 

principal agenciador da mundialização (em seus muitos e contrapostos sentidos)” (Idem, p. 

20). Dessa forma, Martín-Barbero não discorda de Adorno para provocar um rebaixamento 

discursivo ou um abrandamento na crítica à indústria cultural. Suas discordâncias surgem sob 

o intuito de assinalar na hegemonia e nas mediações sociais uma maior complexidade dos 

processos de dominação. Também Mészáros, radical opositor intelectual de Adorno, não 

parece rejeitar a crítica adorniana aos meios. O desígnio de Mészáros é o de demonstrar a 

aproximação ideológica de Adorno com os/as teóricos da ideologia do consenso. Mesmo 

Benjamin, tradicionalmente alocado em posição divergente da de Adorno no campo das 

ciências sociais, não afasta a crítica à técnica. Se, para Benjamin, as transformações sociais 

operacionalizadas pela técnica dizem da “conquista para o sentido do idêntico no mundo” 

(Idem, p. 82), não engendram, contudo, na teoria benjaminiana, qualquer otimismo 

tecnológico (Idem, p. 83). Num ensaio intitulado “Teorias do Fascismo Alemão: sobre a 

coletânea Guerra e Guerreiros, editada por Ernst Jünger”, Benjamin - e não Adorno ou 

Horkheimer - assevera: “A guerra imperialista é codeterminada, no que ela tem de mais duro 

e de mais fatídico, pela distância abissal entre os meios gigantescos de que dispõe a técnica, 

por um lado, e sua débil capacidade de esclarecer questões morais, por outro” (BENJAMIN, 

2008, p. 61). E continua: “a sociedade burguesa não pode deixar de separar, na medida do 

possível, a dimensão técnica da chamada dimensão espiritual e não pode deixar de excluir as 

idéias técnicas de qualquer direito de co-participação na ordem social” (Idem) Por fim, 
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algumas páginas adiante, no mesmo ensaio: “Com lança-chamas e trincheiras, a técnica tentou 

realçar os traços heróicos no rosto do idealismo alemão. Foi um equívoco. Porque os traços 

que ela julgava serem heróicos eram na verdade traços hipocráticos, os traços da morte” 

(Idem, p. 70).  Martín-Barbero, Mészáros e Benjamin, destarte, não desautorizam as críticas à 

indústria cultural e à técnica. As diferenças principais entre eles e Adorno se dão na percepção 

dos três da historicidade dos processos sociais e, por maiores que sejam as críticas de Martín-

Barbero ao marxismo (MARTÍN-BARBERO, 2008, p. 49), na adesão deles às disputas 

simbólicas do campo marxista.  

As reações do público brasileiro a “Tropa de Elite” enquadram-se no disciplinamento 

- que é também fabricação - da massa, guiado pela indústria cultural. Mas isso apenas porque 

nas mediações sociais vivenciadas por essa massa o discurso do combate ao crime encontra 

terreno fértil. A produção de um herói a partir da figura do protagonista do filme e a aceitação 

dentre as pessoas pesquisadas do modo como “os traficantes” são tratados25 respondem ao 

habitus construído sob o signo da ameaça permanente. “Tropa de Elite” é uma ficção, mas o 

que nele fala é tanto “a realidade, só a realidade” como o simbólico que sobre essa realidade 

dialeticamente opera. A cultura de massa exerce uma densa mediação entre o real e o 

imaginário, daí a sempre presente demanda por mitos e heróis (Idem, p. 91) mesmo em lócus 

onde a indústria cultural aparentemente não arquiteta o espetáculo. Guardadas suas 

particularidades, Yon Goicoechea, Joaquim Barbosa e Capitão Nascimento foram todos 

“heróis”. Mas antes de enxergar no processo de heroificação desses sujeitos (ou personagens) 

alienação, talvez seja necessário conhecer mais profundamente as tramas sociais que 

engendram demandas como essa.  

                                                           
25 Dentre os métodos de tratamento impostos “aos bandidos” - mas não só a eles - estão extermínios, torturas, 
açoites, ameaças e invasões de domicílios. 
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O prestar atenção à trama, segundo Martín-Barbero, seria um dos legados 

metodológicos de Antônio Gramsci. A trama evidenciaria “que nem toda assimilação do 

hegemônico pelo subalterno é signo de submissão, assim como a mera recusa não o é de 

resistência” (Idem, p. 114). Por sua vez, “nem tudo que vem ‘de cima’ são valores da classe 

dominante, pois há coisas que, vindo de lá, respondem a outras lógicas que não são as da 

dominação” (Idem). Martín-Barbero traz para exemplificação o fato de jornais conservadores 

serem comprados por membros das classes populares votantes do trabalhismo (Idem, p. 116). 

Algo como Luiz Inácio Lula da Silva ter tido ampla maioria de votos em 2006, numa eleição 

presidencial em que os meios de comunicação de massa estavam quase todos contrários à sua 

candidatura. Mas um imprescindível exemplo acerca dessas tramas é o da solidariedade 

popular diante dos cadafalsos sobre a qual falei quando da descrição dos suplícios por 

Foucault. A solidariedade poderia ser reforçada nas cerimônias dos suplícios (FOUCAULT, 

2008, p. 53) porque, como dito, naquele instante o povo se sentiria mais próximo dos(as) que 

sofrem a pena (Idem, p. 52). Essa proximidade diz do reconhecimento do povo no(a) 

supliciado(a), mas não apenas. O povo quer ouvir o que o/a condenado(a) tem a dizer quando 

nada mais há a fazer (Idem, p. 51). A liberdade concedida ao/à supliciado(a) pelo lapso 

temporal anterior a sua morte movimenta o povo que vem tomar ainda mais parte no suplício. 

Mas isso não para reverenciar o poder da majestade que se afirma através da economia 

punitiva do excesso e sim para ouvir as palavras proibidas cotidianamente inclusive por esse 

mesmo poder. O povo, próximo à liberdade do(a) supliciado(a), pôde transformá-lo(a) em 

herói ou heroína. “Não só o que vem do povo se contamina e deforma, também o povo 

deforma e re-significa os ‘grandes temas’ do amor e da paixão, profana as formas narrativas e 

eleva as vidas marginais a modelos de honradez” (MARTÍN-BARBERO, 2008, p. 155).  
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As palavras do(a) supliciado(a) repercutiam transformadas num discurso mais ou 

menos real e fictício. “Tal discurso se parece demais, até nos termos, da moral 

tradicionalmente encontrada nos folhetins, nos pasquins e na literatura popular” 

(FOUCAULT, 2008, p. 54). O folhetim e o canto do morto são, de certa maneira, a 

continuação do processo; “ou, antes, eles continuam o mecanismo pelo qual o suplício fazia 

passar a verdade secreta e escrita do processo para o corpo, para o gesto e as palavras do 

criminoso” (Idem).  Eram provas póstumas das quais a justiça precisava para cercar suas 

decisões. “Mas o efeito e o uso dessa literatura eram equívocos. O condenado se tornava herói 

pela enormidade de seus crimes largamente propalados, e às vezes pela afirmação de seu 

arrependimento tardio” (Idem, p. 55). Foucault ressalta que nessa literatura de crimes “não se 

deve ver certamente nenhuma ‘expressão popular’ em estado puro, nem tampouco uma ação 

combinada de moralização e propaganda, vinda de cima” (Idem). Nesse lugar se encontram, 

de acordo com Foucault, dois investimentos da prática penal. “Se esses relatos podem ser 

impressos e postos em circulação, é certamente porque se esperam deles efeitos de controle 

ideológico, fábulas verídicas da pequena história” (Idem). Por outro lado, “se são recebidos 

com tanta atenção, se fazem parte das leituras de base das classes populares, é porque elas aí 

encontram não só lembranças mas pontos de apoio; o interesse de ‘curiosidade’ é também um 

interesse político” (Idem). No fim, porque a proclamação póstuma dos crimes justificava a 

justiça ao tempo em que glorificava o/a criminoso(a), “os reformadores do sistema penal” e 

seus princípios liberais logo pediram a supressão desses folhetins (Idem, p. 56). “Por isso 

houve, no meio do povo, um tão grande interesse por aquilo que desempenhava um pouco o 

papel da epopéia menor e cotidiana das ilegalidades. Por isso eles perderam importância à 

medida que se modificou a função política da ilegalidade popular” (Idem). É de se lembrar 
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que essa modificação data da transição da economia punitiva do excesso para o regime 

disciplinar.  

O interesse popular pelo crime se manifesta sobretudo na cultura. Nas raízes da 

literatura de cordel está a obsessão pelo crime como uma forma popular de regulação social 

(MARTÍN-BARBERO, 2008, p. 156). O melodrama, do contrário, percorre outros caminhos 

simbólicos. Seu “forte sabor emocional” se opõe à marca da educação burguesa. Ele está no 

vértice que leva do popular ao massivo (Idem, p. 164). Dá-se, no melodrama a “constituição 

de um discurso homogêneo e uma imagem unificada do popular, primeira figura da massa” 

(Idem, p. 165). Ele retoma as ascendências populares da narração, de sua oralidade, e a 

polarização maniqueísta do bem e do mal (Idem, p. 168). O melodrama termina por 

restabelecer a retórica do excesso. “Julgado como degradante por qualquer espírito cultivado, 

esse excesso contém contudo uma vitória contra a repressão, contra uma determinada 

‘economia’ da ordem, a da poupança e da retenção” (Idem, p. 171-172). Martín-Barbero é 

contundente ao afirmar, tal como Foucault acerca dos folhetins, não ser o melodrama uma 

operação puramente ideológica ou comercial. “Faz-se indispensável propor a questão das 

matrizes culturais, pois só daí é pensável a mediação efetivada pelo melodrama entre o 

folclore das feiras e o espetáculo popular-urbano, quer dizer, massivo” (Idem, p. 172).  

A história dos folhetins deve muito a história dos melodramas. A indústria das 

narrativas desempenha função central na incorporação das classes populares à cultura 

hegemônica. “Em meados do século XIX, a demanda popular e o desenvolvimento das 

tecnologias de impressão vão fazer das narrativas o espaço de decolagem da produção 

massiva” (Idem, p. 175). Esse movimento nasce na imprensa que, por sua vez, iniciava o 

caminho do jornalismo político para o comercial (Idem, p. 176). Nesse contexto, o folhetim 

nasce nos jornais, tanto como um “meio de comunicação” dirigido às massas, quanto como 
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um “modo de comunicação” entre as classes (Idem). O folhetim chega às páginas dos jornais 

nos rodas-pé. Ele era uma parte periférica do jornal. Estava entre as “variedades”, “as críticas 

literárias, as resenhas teatrais, junto com os anúncios e as receitas culinárias, e não raro com 

notícias que disfarçavam a política de literatura” (Idem, p. 177). O não admitido no corpo do 

jornal podia ser achado nos folhetins, “e essa condição original, assim como a mixórdia de 

literatura e política, deixou marcas profundas nesse formato” (Idem). Martín-Barbero destaca 

três períodos da história dos folhetins. “No primeiro, predomina o romantismo social, fazendo 

passar pelo espaço folhetinesco, junto à vida das classes populares, um dualismo de forças 

sociais que sempre se revolve de modo mágico-reformista” (Idem, p. 178). “No segundo, a 

aventura e a intriga substituem e dissolvem as preocupações sociais, enquanto o folhetim 

ajusta seus mecanismos narrativos aos requisitos industriais” (Idem). “Por último, nos anos 

que seguem à Comuna de Paris, o folhetim entra em clara decadência e ideologicamente 

assume franca posição reacionária” (Idem). Vê-se, desse modo, que, apesar de “empresários” 

terem criado a fórmula do folhetim, não foi exatamente a lógica comercial que o fundou, 

embora tenha se apropriado dele (Idem, 180). O folhetim age sobre o estatuto da comunicação 

literária. Ela se desloca do livro para a imprensa, e do âmbito do escritor - autor para o editor - 

produtor (Idem, p. 179). O escritor torna-se profissional assalariado (Idem, p. 180). 

Sobremaneira interessante é o modo como, em ritmo de produção industrial, no ditado do 

“autor” para seu “ajudante”, a oralidade se mantém no folhetim: “para além dos interesses 

pecuniários do ‘autor’, o ditado revela tudo o que o folhetim tem de oral, sua proximidade de 

fundo com uma literatura na qual ‘o autor fala mais do que escreve e o leitor escuta mais do 

que lê’” (Idem, p. 181). O folhetim se inscreve num modo específico de circulação que vai do 

popular ao massivo sem passar pelo culto, “ou melhor, pelos lugares ‘de culto’ da cultura” 

(Idem, p. 182). No folhetim se expressa uma “mediação constituidora da leitura” (Idem, p. 



185 

 

 

185). Ela tem, de antemão, uma narrativa fragmentada em episódios, que em sua 

periodicidade semanal se molda à fragmentação da temporalidade nas classes populares: “a 

quantidade e a organização do texto com relação aos hábitos de consumo e às necessidades e 

possibilidades de leitura, semanal como o tempo de descanso e o recebimento do salário” 

(Idem, p. 186). Há no folhetim uma estrutura aberta que se orienta pelo feed-back do público e 

permite certo suspense como dispositivo de sedução (Idem, p. 187), “uma escritura que não é 

literária nem jornalística, e sim a ‘confusão’ das duas”, “a da atualidade com a ficção” (Idem, 

p. 188). Disso resulta um processo de reconhecimento, de identificação do mundo narrado 

com o mundo do leitor popular (Idem, p. 189). O folhetim assume a continuidade, própria à 

estética popular, entre ética e estética. “O herói” folhetinesco é uma mediação entre o do mito 

e o do romance. Situa-se num mundo em que a fé foi trocada pelo sentimento. “O cavaleiro 

que vem combater as novas mazelas” não constituiu um sujeito padecente de crises, “seu 

desajuste com a realidade é acima de tudo moral” (Idem, p. 190).  

É esse o lócus donde advém aquilo chamado por Martín-Barbero de “a cilada 

populista do folhetim” (Idem, p. 193) e que faz lembrar os desenlaces moralistas da literatura 

de crimes descrita por Foucault. O fantástico atua como ideologia e consolação nas soluções 

dadas aos conflitos. “Sem a menor descontinuidade, o surpreendente e o inesperado invade o 

campo das soluções, naturalizando assim as fantasias e produzindo uma sensação de 

movimento que encobre a ausência de verdadeiras mudanças” (Idem, p. 194). O folhetim 

recebe o melodrama e, com ele, a despolitização das contradições cotidianas, na qual se 

conjuga impotência social a aspirações heróicas (Idem, p. 237).  

O cenário da indústria cultural producente de obras como “Tropa de Elite” articula 

elementos melodramáticos e folhetinescos ao disciplinamento espetacular da massa. “Tropa 

de Elite” reproduz o espetáculo do excesso, mas não sob o risco da heroificação do sujeito 
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criminoso que preocupava a teoria da reforma do sistema prisional. Entre as críticas ao filme 

de José Padilha o que se discute é a heroificação do carrasco. As palavras que a massa quer 

ouvir nos instantes de liberdade anteriores à morte não são as do(a) supliciado(a), mas as do 

“Capitão Nascimento”. É dele que a massa, sob o signo da ameaça permanente, aproxima-se, 

num processo de reconhecimento que deixaria perplexos(as) os/as teóricos(as) da 

criminologia psicanalítica. Entretanto, se o carrasco descrito por Foucault terminava por 

partilhar da infâmia do adversário (FOUCAULT, 2008, p. 45), o carrasco da indústria cultural 

partilha não a infâmia (dada sua glorificação), mas o crime. O “Capitão Nascimento” comete 

toda sorte de crimes - daqueles típicos, antijurídicos e culpáveis - durante a trama. Porém, do 

extermínio à tortura, os crimes levados a cabo pelo carrasco são menos crimes. Trata-se do 

“melodrama cotidiano do poderio policial e das cumplicidades que o crime estabelece com o 

poder” (Idem, p. 235). O carrasco não é um bandido, mas “um ser humano devastado. Sofre 

de síndrome do pânico, consome vorazmente remédios de tarja preta e suas explosões 

freqüentemente resultam em ações que extrapolam o manual do Bope” (VEJA, 2007d, p. 83). 

A indústria cultural cinematográfica, dessa forma, ratifica o artifício de heroificação íntimo à 

cultura popular, deslocando para o carrasco a figura do(a) criminoso(a) heroificado(a). O 

cinema recebeu o melodrama por meio do folhetim e o reinventou. “Existe uma convergência 

profunda entre o cinema e o melodrama: no funcionamento narrativo e cenográfico, nas 

exigências morais e nos arquétipos míticos, na eficácia ideológica” (MARTÍN-BARBERO, 

2008, p. 205).  

A midiatização e a correlata melodramatização do crime reforçam a moralização das 

classes populares e a criminalização das lutas sociais (FOUCAULT, 2008, p. 237). Vêm 

apresentar os/as delinqüentes como bem próximos(as), “presentes em toda parte e em toda 

parte temíveis” (Idem). É essa mesma a função do noticiário policial. Este além de tomar 
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parte da imprensa, nela ganha autonomia, possuindo jornais e programas específicos. A 

notícia policial, “por sua redundância cotidiana, torna aceitável o conjunto dos controles 

judiciários e policiais que vigiam a sociedade; conta dia a dia uma espécie de batalha interna 

contra o inimigo sem rosto; nessa guerra, constitui o boletim cotidiano de alarme ou de 

vitória” (Idem). 

“O noticiário policial, junto com a literatura de crimes, vem produzindo há mais de 
um século uma quantidade enorme de ‘histórias de crimes’ nas quais principalmente 
a delinqüência aparece como muito familiar e, ao mesmo tempo, totalmente 
estranha, uma perpétua ameaça para a vida cotidiana, mas extremamente longínqua 
por sua origem, pelo que a move, pelo meio onde se mostra, cotidiana e exótica” 
(FOUCAULT, 2008, p. 237-238).  

 

A familiaridade e a estranheza denunciadas por Foucault e resultantes do noticiário 

policial guardam cumplicidades com a familiaridade e a estranheza da televisão das quais fala 

Martín-Barbero, sobre a qual tratei no segundo capítulo deste texto (MARTÍN-BARBERO, 

2008, p. 254). Nota-se, portanto, que a midiatização do crime não se trata de um fenômeno 

passageiro, mas de um elemento estruturante da história da indústria cultural e do campo 

midiático, do transporte (reciprocamente interveniente) do popular no seio do massivo e da 

conversão da massa em público. Daí não se poder olvidar a matriz popular do 

sensacionalismo (Idem, p. 249). “Claro que fica muito mais fácil e seguro continuar reduzindo 

o sensacionalismo a um ‘recurso burguês’ de manipulação e alienação” (Idem, p. 250). Mas 

na estética melodramática percorrem os dispositivos de sobrevivência e revanche da matriz 

que irriga as culturas populares (Idem).  

Um dado demonstrado por Veja, não obstante, parece ironizar essa aparelhagem 

disciplinar da indústria cultural. Esse dado diz do modo através do qual mais de onze milhões 

de pessoas tiveram acesso ao filme: “DVDs piratas que inundaram os camelôs de várias 

capitais do país” (VEJA, 2007x, p. 82). A terceira matéria daquelas direcionadas a “Tropa de 

Elite”, na edição de Veja de 17 de outubro de 2007, é justamente sobre isso. Seu título é: 
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“Recorde de Contravenção: Tropa de Elite já conta com milhões de espectadores. Mas poucos 

deles pagaram pelo ingresso de cinema” (Idem, p. 86). Abaixo, trago dela uma passagem. 

Pirataria é crime organizado, tanto quanto o tráfico de drogas. Na melhor das 
hipóteses, já começa por envolver corrupção e conspiração criminosa. ‘Não vou dar 
nome aos bois (o nome, no caso, seria o do ministro Gilberto Gil), mas há pessoas 
sugerindo por aí que a pirataria é uma forma democrática de disseminação da 
cultura. Isso é loucura. Não se pode ter posição dúbia quanto a isso: a única cultura 
que a pirataria dissemina é a da contravenção’, diz Padilha (VEJA, 2007x, p. 86). 

 

Por certo, a “pirataria” diz de uma indústria própria, do crime organizado e do modo 

como o capitalismo resolve seus dilemas em países como o Brasil. No entanto, o fato de a 

massa (e nela, o povo) ter chegado ao discurso do combate ao crime por meio do crime ajuda 

a retraduzir a lição de Benjamin segundo a qual “a massa desponta como o asilo que protege o 

anti-social contra os seus perseguidores” (BENJAMIN, 2000, p. 38). Veja, a partir de sua 

posição dominante no campo midiático, repreende os DVDs piratas ao tempo em que 

estruturalmente agradece os seus efeitos. São os meandros da hegemonia irredutíveis à 

concepção da dominação como uma tecnologia de causa e conseqüência. “Como nas praças 

de mercado, no melodrama está tudo misturado, as estruturas sociais com as do sentimento, 

muito do que somos - machistas, fatalistas, supersticiosos - e do que sonhamos ser, o roubo da 

identidade, a nostalgia e a raiva” (MARTÍN-BARBERO, 2008, p. 305).  
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CAPÍTULO V 

VEJA E A CRIMINALIZAÇÃO DA POLÍTICA 

 

Em setembro de 2008, Veja lançou uma edição especial em comemoração ao seu 

aniversário de quarenta anos (VEJA, 2008x). Nessa edição, a revista trouxe a seu público um 

resumo da parte da história mundial de que Veja tratou nas últimas quatro décadas. Nas 

páginas finais da edição comemorativa estão, em miniatura, todas as capas de Veja, desde a 

primeira, datada de 11 de setembro de 1968. Numa ligeira olhada por essas capas, percebi 

entre as mais recentes um crescente número de manchetes relativas ao envolvimento de 

membros do campo político26 com o crime. Mais atentamente, resolvi excluir de minha rápida 

análise as edições anteriores à redemocratização do país e, conseqüentemente, a possível 

influência do aparelho de censura oficial característico dos regimes militares. Percebi então 

que o fato de as imagens e as letras se encontrarem em tamanho bastante reduzido prejudicava 

meu entendimento sobre o que queriam comunicar, notadamente quando tratavam de assuntos 

e personagens por mim desconhecidos. Decidi, assim sendo, tomar para uma análise 

despretensiosa as revistas do final da década de noventa em diante. Minhas conclusões 

permaneceram as mesmas. A recorrência de manchetes nos últimos dois anos do primeiro 

governo de Luiz Inácio Lula da Silva relativas à participação dos membros do campo político 

em organizações criminosas e ações de corrupção saltou-me aos olhos. Voltei alguns anos nas 

capas de Veja com o intuito de comparar os números do período supracitado com os dos dois 

anos finais do primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso. A desproporção se 

conservou. A seguir, trago um retrato da questão. 

                                                           
26 Por “membros do campo político” entendo não apenas os indivíduos vinculados oficialmente a partidos 
políticos, mas todos aqueles sujeitos disputantes do campo dos interesses políticos e que, mais ou menos 
diretamente, ligam-se à imagem do profissional da política.  
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Entre 1997 e 1998, contei sete capas atinentes à temática, três no primeiro ano e 

quatro no segundo. Porque o arquivo digital do sítio eletrônico de Veja dispõe suas edições 

somente a partir de junho de 1997, sobre as edições anteriores a esse mês possuirei poucas 

informações. De todo modo, as décima, décima segunda e vigésima edições daquele ano 

tratavam de corrupção. As manchetes eram, respectivamente, a máfia dos precatórios, as 

suspeitas sobre Celso Pitta e a compra de votos no Congresso quando da discussão 

parlamentar acerca da alteração da Constituição Federal por conta da reeleição. Em 1998 a 

edição de 4 de março trazia na capa o deputado Sérgio Naya, o proprietário da construtora 

responsável pela desabamento do Edifício Palace, no Rio de Janeiro. Em 30 de setembro, a 

chamada da capa de Veja dizia “Por que o Brasil desconfia dos políticos”. Sua matéria 

abordava temas como nepotismo, fisiologismo partidário, números de deputados(as) e 

senadores(as) respondendo a processos criminais etc. Em 18 de novembro, “Tucanos na Mira: 

o que há por trás disso”. Discutia-se a veracidade ou a falsidade de um dossiê recém-

descoberto em que constavam denúncias de corrupção praticada por membros do Partido da 

Social Democracia Brasileira (PSDB), o partido do presidente FHC. Por fim, na edição do dia 

25 do mesmo novembro, “Fisgado pela Boca”. A matéria de capa debatia as denúncias de 

corrupção contra o então ministro das comunicações Luiz Carlos Mendonça de Barros.  

Entre 2005 e 2006, trinta e duas capas trataram do envolvimento de membros do 

campo político com o crime. Só em 2005, foram vinte e uma. A primeira delas é de 16 de 

março de 2005: “Tentáculos das Farc no Brasil: espiões da Abin gravaram representantes da 

narcoguerrilha colombiana anunciando doação de 5 milhões de dólares para candidatos 

petistas na campanha de 2002”. A edição de 25 de maio de 2005 iniciou a saga midiática 

daquilo que ficou conhecido como “mensalão”: “Corruptos: estamos perdendo a guerra contra 

essa praga”. Nessa capa apareciam nomes como Delúbio Soares, Sílvio Pereira e Roberto 
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Jefferson. Na edição do dia 1º de junho: “O homem bomba: se for incriminado pela CPI dos 

Correios, Jefferson ameaça levar junto Dirceu, Sílvio e Delúbio”. No dia 8 de Junho: 

“Corrupção - Amazônia à venda: petistas presos aceitavam propina de madeireiras que 

devastavam a floresta”. Na edição de 15 de junho, o “mensalão” voltava à capa: “Quem mais? 

Com uma CPI instalada e outra a caminho, a pergunta agora é qual será o rosto do próximo 

escândalo”. Em 22 de Junho, as repercussões do “mensalão” sobre Lula: “Tem conserto? Com 

demissão de José Dirceu, Lula tenta salvar o governo e sua biografia”. Em 29 de junho, 

“mensalão”: “PT - o Grande Erro: confundir o partido com o governo”. No dia 6 de julho, 

“mensalão”: “O Elo se Fecha: Documento é a peça que faltava para provar que Marcos 

Valério e o PT são um só quando o assunto é dinheiro. Ele avalizou um empréstimo 

milionário para o partido e até pagou uma parcela”. Em 13 de julho, sobre Lula e o 

“mensalão”: “Ele Sabia? Pesquisa: 55% dizem que Lula sabia da corrupção; 48% acham que 

o PT é um partido desonesto”. Em 20 de Julho, sobre Lula e o “mensalão”: “Mensalão: 

quando e como Lula foi alertado”. Em 27 de julho, “mensalão”: “A Chantagem: 200 milhões 

para ficar calado. A história secreta de como Marcos Valério emparedou o governo ao 

ameaçar contar tudo”. “No dia 3 de agosto, “mensalão”: “O Risco Dirceu: Os recados 

ameaçadores que ele manda ao governo. Seu secretário particular foi autorizado a sacar 

dinheiro de uma conta de Valério”.  Em 10 de agosto, “mensalão” e comparação a “Collor”: 

“Lu lla: sem ação diante do escândalo que devorou seu partido e paralisou seu governo, Lula 

está em uma situação que já lembra a agonia da era Collor”. Em 17 de agosto, “mensalão” e 

“ impeachment”: “A Luta de Lula Contra o Impeachment: a defesa do presidente na televisão 

não convence e ele perde a chance de explicar o escândalo”. Em 24 de agosto, “mensalão”: 

“Denúncias Atingem Palocci: a economia agüenta sem ele? - Buratti agendava encontros da 

Máfia do Lixo com Palocci já ministro”. Em 31 de agosto: “Político Artificial: O Brasil tem 
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as campanhas eleitorais mais caras do mundo. Isso torna a corrupção inevitável e ajuda a 

eleger nulidades”. No dia 7 de setembro, “mensalinho”: “O ‘mensalinho’ de Severino: O 

deputado cobrava propina de 10000 reais por mês do restaurante da Câmara dos Deputados”. 

Em 21 de setembro, resultados do “mensalão” no PT: “PT... Era de Vidro e se Quebrou: a 

história de uma tragédia política”. Em 19 de outubro, crime e PT: “Celso Augusto Daniel: um 

fantasma assombra o PT”. No dia 2 de novembro, PT e caixa dois: “Os Dólares de Cuba para 

a Campanha de Lula”. Para finalizar 2005, em 30 de novembro, “mensalão”: “Imprescindível: 

Palocci se firma como o fiador da estabilidade econômica... / Vulnerável: mas as denúncias 

ainda podem sufocá-lo”.  

O ano de 2006 ficou com onze dessas capas. No dia 18 de janeiro: “Desvio de 

Dinheiro Duda Fez, Duda Faz: investigações apontam que mais que marketing político, a 

especialidade de Duda Mendonça é caixa dois; Ministério Público investiga a existência de 

outras duas contas secretas de Duda no exterior”. No dia 8 de março, “mensalão”: “O 

Mensalão II”: “Marcos Valério ameaça apontar os deputados do PMDB que receberam 

dinheiro”. Em 29 de março: “Moral Torta: o governo do PT perde a bússola ética e o senso do 

ridículo; Paloccigate: os crimes da operação do acobertamento”. No dia 5 de abril: “Golpe 

Sujo - A História Secreta da Mais Grave Crise do Governo Lula: Um milhão de reais para 

tentar convencer funcionários da Caixa a assumir a culpa pela quebra de sigilo do caseiro 

etc.”. Em 19 de abril, “mensalão”: “a denúncia do procurador-geral da união não deixa 

dúvida: Lula é o sujeito oculto da ‘organização criminosa que tinha como objetivo garantir a 

continuidade do projeto de poder do PT’”. No dia 3 de maio: “Os 7 Pecados Capitais da 

Política: populismo, corrupção, gastança, irresponsabilidade, fraude, falsidade, 

intervencionismo”. Em 31 de maio: “O Guerreiro de Lula: Pode o ministro da Justiça ser 

também advogado criminalista de governistas encrencados?”. Em 14 de junho: “Os PTbulls: 



193 

 

 

Financiados pelo governo e chefiados por um dirigente do partido, os agitadores que 

depredaram o Congresso Nacional são apenas um dos grupos que se comportam como o braço 

armado do PT”. Em 27 de setembro, sem qualquer chamada, às vésperas da eleição, a capa de 

Veja era uma caricatura de Lula com os olhos vendados. A matéria de capa tratava apenas de 

corrupção. Em 18 de outubro: “Limpeza de Alto Risco: A operação para encobrir a origem do 

dinheiro pode ser ainda mais devastadora para o governo”. Por fim, em 25 de outubro, a 

corrupção e o filho de Lula: “O ‘Ronaldinho’ de Lula: O presidente comparou o filho 

empresário ao craque de futebol. Mas os dons fenomenais de Fábio Luís, o Lulinha, só 

aparecerem depois que o pai chegou ao Planalto”.  

Em resumo, entre 1997 e 1998, aproximadamente 7% das capas das edições de Veja 

tratavam do envolvimento de membros do campo político com o crime. Esse índice, todavia, 

chega perto de 30% das capas entre os anos de 2005 e 200627. Ano por ano, as porcentagens 

aproximadas são de 6% em 1997, 8% em 1998, 40% em 2005 e 21% em 2006. No ano de 

2005, nota-se um dado específico: de maio a setembro, são dezesseis capas seguidas sobre 

corrupção. A apresentação, um tanto exaustiva, da lista de capas acima desempenha um papel 

neste texto, o de reproduzir a lógica simbólica da repetição temática. A recorrência desse tema 

em Veja é o ponto do qual parto para desenvolver as discussões necessárias ao presente 

capítulo e para comprovar a hipótese levantada no capítulo anterior a respeito da existência de 

cumplicidades estruturais, materiais e simbólicas, entre o discurso do combate à corrupção e o 

discurso do combate ao crime. Para tanto, valer-me-ei do esteio dos referenciais teóricos até 

então utilizados, mas principalmente, de Walter Benjamin, Pierre Bourdieu e István Mészáros. 

Acrescento ainda a esses referenciais as fundamentais contribuições do sociólogo brasileiro 

Jesus Ranieri, docente da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). 

                                                           
27 Em 1997, Veja publicou 51 edições. Em 1998, o mesmo número de 51 revistas. Em 2005, foram 52. Em 2006, 
Veja publicou 53 edições.  
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5.1 O flâneur e as classes médias 

Em seu estudo sobre a obra de Charles Baudelaire, Walter Benjamin lança-se pelas 

massas. É de responsabilidade dele e de Antônio Gramsci boa parte das bases teóricas de 

Jesús Martín-Barbero e conseguintemente das teses discutidas no capítulo anterior deste 

trabalho. Mas coube especificamente a Benjamin a percepção da existência de um sujeito 

específico. Aquele quem o jornalista se comporta como, cuja “ociosidade” é capaz de se 

legitimar diante do “patrão”: o flâneur (BENJAMIN, 2000, p. 225). A relação do flâneur com 

o campo jornalístico enraíza-se na conexão mais profunda entre o jornalismo e o folhetim, ou 

seja, entre a produção da informação e o melodrama.  

Segundo Benjamin, haveria uma rivalidade histórica entre as diversas formas de 

comunicação, sobretudo entre a narração e a informação. “Na substituição da antiga forma 

narrativa pela informação, e da informação pela sensação reflete-se a crescente atrofia da 

experiência” (Idem, p. 107). Essa atrofia se derivaria da prática dos jornais de isolarem os 

acontecimentos do âmbito onde pudessem afetar a experiência do(a) leitor(a) (Idem, p. 106). 

A isso serviriam os princípios da informação jornalística como a novidade, a concisão, a 

inteligibilidade e sobremaneira a falta de conexão entre uma notícia e outra (Idem, p. 106 - 

107). A informação apareceria então como o oposto da narração própria ao estilo do 

melodrama. Isso porque a narração, uma das mais antigas formas de comunicação, “não tem a 

pretensão de transmitir um acontecimento, pura e simplesmente (como a informação o faz); 

integra-o à vida do narrador, para passá-lo aos ouvintes como experiência” (Idem, p. 107). O 

melodrama e, através dele, o folhetim, caminham pelos meandros dessa experiência. Vimos a 

relevância da oralidade, da estética, da ética e da diagramação folhetinescos no processo de 

consumo vivenciado pelas classes populares. De acordo com Benjamin, portanto, a 

informação situar-se-ia em oposição à narração. Todavia, o próprio Benjamin, em outra 
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passagem de seus textos, dá pistas de uma maior complexidade na história relacional entre 

esses dois modos de comunicação. Sobre a função da informação nos jornais, ele diz o 

seguinte: 

 A informação precisava de pouco espaço; era ela, e não o editorial político nem o 
romance-folhetim, que proporcionava ao jornal o aspecto a cada dia novo e 
inteligentemente variado da paginação, no qual residia uma parte de seu encanto. 
Precisa ser constantemente renovada: mexericos urbanos, intrigas do meio teatral e 
mesmo ‘curiosidades’ constituíam suas fontes prediletas. Desde o início é notável 
sua peculiar elegância barata e que se torna tão característica do folhetim. 

 

O objeto das informações cotidianas - os mexericos, as intrigas, as curiosidades etc. - 

terminaria então por aproximar, em sua “elegância barata”, a notícia do folhetim. Esse 

processo não significa, creio eu, a negação por parte do campo jornalístico dos princípios 

anteriormente citados. A novidade, a concisão, a inteligibilidade e a falta de conexão entre 

uma notícia e outra permanecem como mecanismos típicos do fazer jornalístico, sem 

implicar, no entanto, uma oposição estrutural à lógica do folhetim. Pelo contrário, com essa 

lógica o jornalismo articula um jogo próprio. As dezesseis capas seguidas como parte da 

cobertura do “mensalão”, por exemplo, erguem-se sobre um aparelho de novelização, em que 

os/as personagens vão sendo paulatinamente apresentados, em que as tramas se constroem e 

desconstroem, em que os segredos são revelados. Contudo, tudo isso se dá sem que Veja se 

dispa daqueles artifícios simbólicos de legitimação inerentes ao campo jornalístico. Daí o jogo 

ao qual me referi. Essa melodramatização informacional aproxima-se da experiência dos(as) 

leitores(as) a seu modo. Neste, a corrupção - e não outra temática qualquer - sofre a 

melodramatização em questão por razões concernentes às posições ocupadas por Veja no 

campo midiático e por seu público no espaço social. Acerca desse tema, tratarei adiante. Por 

ora, basta ter em mente que essa complexa correlação entre informação e narração imbrica-se 

na concepção do flâneur em Benjamin como alguém entre o jornalista e o literato, sendo a 

partir desse lócus que o flâneur enxerga o mundo através da massa (Idem, p. 224). 
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O flâneur é o sujeito cujo triunfo é festejado pelo desejo de ver (Idem, p. 69). Ele 

transita pela galeria, o “meio-termo entre a rua e o interior da casa” (Idem, p. 35), 

transformando bulevares em interiores. “A rua se torna moradia para o flâneur que, entre as 

fachadas dos prédios, sente-se em casa tanto quanto o burguês entre suas quatro paredes” 

(Idem). As bancas de jornal são as bibliotecas do flâneur. Lá ele encontra jornais e folhetins. 

Passeando os olhos entre as massas, o flâneur delas se distingue porque precisa de espaço 

livre e não quer perder sua privacidade: “no fundo, o indivíduo só pode flanar se, como tal, já 

se afasta da norma” (Idem, p. 122). “Ocioso, caminha como uma personalidade, protestando 

assim contra a divisão do trabalho que transforma as pessoas em especialistas. Protesta 

igualmente contra a sua industriosidade” (Idem, p. 50). Da massa, o flâneur se faz cúmplice 

para, quase no mesmo instante, isolar-se dela. “Mistura-se a ela intimamente, para, 

inopinadamente, arremessá-la no vazio com um olhar de desprezo” (Idem, p. 121). É nessa 

cumplicidade fugaz com a massa em que a cidade se abre para o flâneur como paisagem e 

quarto (Idem, p. 186). E porque a massa é, como dito, o asilo que protege o anti-social (Idem, 

p. 38) e o “olho dos habitantes das metrópoles está sobrecarregado com funções de 

segurança” (Idem, p. 142), a figura do flâneur prefigurou-se a do detetive (Idem, p. 219). “Em 

tempos de terror, quando cada qual tem em si algo do conspirador, o papel do detetive pode 

também ser desempenhado” (Idem, p. 38). Adiante, Benjamin continua: “Desse modo, se o 

flâneur se torna sem querer detetive, socialmente a transformação lhe assenta muito bem, pois 

justifica a sua ociosidade” (Idem). Convinha ao flâneur aparentar uma indolência, sob a qual 

se oculta “a intensa vigilância de um observador que não perde de vista o malfeitor incauto” 

(Idem, p. 219). Essa é a relação do flâneur com a massa. É ela que serve de substrato para que 

Benjamin compare o flâneur ao jornalista. O flâneur submete-se à “dialética da flânerie”, 

assim como o jornalista submete-se às reciprocidades do campo jornalístico. O primeiro é o 
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“homem” que, por um lado, “se sente olhado por tudo e por todos, simplesmente o suspeito. 

Por outro, o totalmente insondável, o escondido” (Idem, p. 190). O flâneur é visto entre as 

galerias enquanto vê a cidade. O/a jornalista atua para ser visto, mesmo quando - 

investigador(a), detetive - atua sem o ser, “insondável”.  

Entre flâneur e jornalista percorre outra coincidência, a de seus vínculos estruturais 

com as classes medianas28 (Idem, p. 190). O flâneur está nas galerias, entre a multidão e a 

elite urbana, mas não pertence realmente nem a uma, nem a outra. É a ele permitido o 

privilégio de observar, mas não sem o ônus de ser observado. Por fim, o flâneur precisa de 

“um patrão” (Idem), do que os/as profissionais do jornalismo de costume igualmente 

precisam. Um(a) jornalista de Veja ocupa uma posição de dominância em seu campo, dado o 

correspondente lugar dominante de Veja nesse mesmo campo. Tal jornalista detém elevado 

capital simbólico, consagrado por sua estadia profissional na revista de maior circulação do 

país. Contudo, ele(a) ainda é um(a) jornalista “de Veja”. Precisa de “um patrão”. As diversas 

classes da sociedade capitalista possuem propriedades de posição (BOURDIEU, 2005, p. 3). 

Dada a autonomia relativa dessas propriedades, para compreendê-las é necessário conhecê-las 

relacionalmente. “A posição de um indivíduo ou de um grupo na estrutura social não pode 

jamais ser definido apenas de um ponto de vista estritamente estático” (Idem, p. 7). A 

pequena burguesia, por exemplo, aloca-se numa dupla oposição. Define-se por aquilo que não 

é mais e por aquilo que ainda não é (Idem, p. 9). Daí o sujeito pequeno burguês democrata 

imaginar estar acima dos antagonismos de classe (Idem, p. 5), ajustando-se muito 

confortavelmente à ideologia do consenso. As classes médias empregadas, por sua vez, ao 

tempo que exaltam o trabalho, o esforço, a moderação e a poupança (Idem, p. 10) costumam 

depositar sua crença de ascensão social e de cura dos males sociais na “educação” (Idem, p. 

                                                           
28 Ocupam as “classes medianas” tanto as classes médias empregadas quanto a pequena burguesia. 
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9). Além da posição na estrutura social, o peso funcional de uma classe é determinante de 

suas características. Esse peso diz não apenas de uma importância numérica, mas ainda da 

contribuição das classes para a constituição dessas estruturas (Idem, p. 12).  

Uma classe não pode jamais ser definida apenas por sua situação e por sua posição 
na estrutura social, isto é, pelas relações que mantém objetivamente com as outras 
classes sociais. Inúmeras propriedades de um classe social provêm do fato de que 
seus membros se envolvem deliberada ou objetivamente em relações simbólicas 
com os indivíduos das outras classes, e com isso exprimem diferenças de situação e 
de posição segundo uma lógica sistemática, tendendo a transmutá-las em distinções 
significantes (BOURDIEU, 2005, p. 14). 

 

Jornalistas são dotados de distinções simbólicas que os/as diferenciam inclusive 

dentre os membros das classes medianas. Seu trajeto social é um relevante identificador 

dessas distinções. Os ambientes freqüentados, a entrada em círculos mais restritos, o não 

desenvolvimento de um trabalho braçal, o arquétipo do “intelectual”, de quem é simplesmente 

capaz de escrever num país em que poucas pessoas de fato escrevem, o acesso privilegiado ao 

conhecimento, à informação e à sua produção, mas, notadamente, seu envolvimento como 

sujeito disputante do campo midiático e com os respectivos artifícios de legitimação, fazem 

do(a) jornalista um sujeito simbolicamente diferenciado. Por certo, “as distinções simbólicas 

são sempre secundárias em relação às diferenças econômicas que as primeiras exprimem, 

transfigurando-as” (BOURDIEU, 2005, p. 15). No entanto, não é preciso ser um membro das 

elites econômicas para ostentar signos: o pertencimento a um campo dominante no espaço 

social, como é o caso do campo midiático, pode conferir de antemão aos/às jornalistas meios 

de diferenciação. Ademais, diferenças econômicas são duplicadas pelas distinções simbólicas 

(Idem, p. 16). Esse processo inexoravelmente vincula-se a uma arquitetura homológica. Os/as 

jornalistas “de Veja” alcançam provavelmente com maior facilidade os sujeitos partícipes das 

classes dominantes do que os/as profissionais de jornais locais de menor circulação. Essa 

homologia se estabelece até mesmo quando os sujeitos dominantes da esfera do poder são 
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adversários de Veja, como é o caso do Partido dos(as) Trabalhadores(as). Por diversas vezes, 

partícipes do PT concederam entrevistas a Veja, o que de certa forma reforça o jogo de 

interesses entre o campo midiático, a necessidade de ser visto(a) e a sublimação das 

diferenças ideológicas. As ações simbólicas “exprimem sempre a posição social segundo uma 

lógica que é a mesma da estrutura social, a lógica da distinção” (Idem, p. 17).  

Os vínculos estruturais dos(as) jornalistas com as classes medianas se tornam ainda 

mais interessantes para a lógica do campo jornalístico quando atraímos para a discussão o fato 

de que o público de Veja é predominantemente formado por membros dessas classes. Para 

chegar a essa conclusão não é preciso sequer excluir da apreciação os membros da alta 

burguesia - no mundo eles são bem poucos, no Brasil menos ainda. Quanto às classes 

populares, além dos custos econômicos com as quais elas normalmente não podem arcar, seu 

capital simbólico em regra é insuficiente para acessar Veja. Em outras palavras, as classes 

populares não são dotadas das distinções necessárias para a leitura da distinta revista. O 

processo de distinções simbólicas ocorre “no interior dos limites estreitos definidos pelas 

coerções econômicas e, por este motivo, permanece um jogo de privilegiados das sociedades 

privilegiadas, que podem se dar ao luxo de dissimular as oposições de fato, isto é, de força, 

sob as oposições de sentido” (Idem, p. 24-25). Nas classes medianas, se ser um(a) jornalista 

“de Veja” é um signo distintivo, ler a revista também o é. “Eu li na Veja”. A leitura e a 

releitura da revista por essas classes reafirmam simbolicamente sua posição de classe. 

Bourdieu acerta quando defende que “as opiniões dos indivíduos acerca de sua posição na 

hierarquia social e da hierarquia das posições sociais, ou seja, acerca dos critérios de 

hierarquização, é função direta de sua posição na hierarquia social” (Idem, p. 24). Mas essas 

posições são retroalimentadas pela crença nelas - dá-se o bloco histórico, afinal de contas. 

Todas as distinções de que Veja e seus/suas jornalistas se armam para enfrentar as lutas no 
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campo midiático, no campo do poder e no espaço social como um todo terminam por servir ao 

seu público. Não é por outro motivo que a única “qualidade” atribuída por Veja a seus/suas 

leitores(as) naquela Carta ao Leitor da edição de 5 de dezembro de 2007, citada no início do 

segundo capítulo deste trabalho, seja apenas e justamente ler Veja. Lendo Veja, as classes 

medianas revigoram sua condição de classe e todo o aparato simbólico a elas particular, até 

mesmo a necessidade quase umbilical de se distinguir, de se diferenciar da massa para - quem 

sabe? - aproximar-se ainda que meramente de forma simbólica, das elites economicamente 

dominantes.  Ler Veja, mais que um simples hábito, remonta à compleição de um habitus e à 

conquista de um capital simbólico diferenciador.  

 

5.2 O campo político e o crime 

O flâneur penetrava as massas como detetive, conhecia os crimes. Os/as jornalistas 

de Veja, diferenciados(as) e diferenciadores(as), distinguem inclusive a tipologia dos crimes 

que conhecem. A supressão dos folhetins pelos agentes reformadores do sistema penal, de que 

fala Foucault, deu-se paralelamente ao surgimento de outra literatura do crime. Este sofreu 

uma reescrita estética, “que é também a apropriação da criminalidade sob formas aceitáveis” 

(FOUCAULT, 2008, p. 56). Nessa nova literatura, ocorre “a descoberta da beleza e da 

grandeza do crime; na realidade é a afirmação de que a grandeza também tem direito ao crime 

e se torna mesmo privilégio dos que são realmente grandes” (Idem). 

Estamos muito longe daqueles relatos que detalhavam a vida e as más ações do 
criminoso, que o faziam confessar ele mesmo seus crimes e que contavam com 
minúcias o suplício sofrido: passou-se da exposição doa fatos ou da confissão ao 
lento processo da descoberta; do momento do suplício à fase do inquérito; do 
confronto físico com o poder à luta intelectual entre o criminoso e o inquisidor. Não 
são simplesmente os folhetins que desapareceram ao nascer da literatura policial; é a 
glória do malfeitor rústico, e é a sombria heroificação pelo suplício (FOUCAULT, 
2008, P. 56).  
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O espetáculo disciplinar, do qual falei no quarto capítulo deste texto, trouxe de volta 

para a imprensa os menores crimes e os suplícios. Mas isso, de regra, para a imprensa menor, 

para aqueles sujeitos de menor capital simbólico no campo midiático e que possuem seu 

público nas classes subalternas. Em Veja, crimes menores chegam, no máximo, através de 

entrevistas com Luciano Huck. O assassinato de Maria por João só chega a Veja se Maria ou 

João foram membros das classes sociais medianas ou altas, elemento que redimensiona o 

tamanho do crime. A estética do crime é disciplinadamente reescrita para os limites do 

divergente que não extrapola a fabricação dos consensos. Veja, destarte, não corre o risco de 

heroificar o sujeito criminoso. Como demonstrarei nas páginas seguintes, o “corrupto” é um 

objeto útil e dócil. 

A literatura policial transpõe para outra classe social aquele brilho de que o 
criminoso fora cercado. São os jornais que trarão à luz nas colunas dos crimes e 
ocorrências diárias a mornidão sem epopéia dos delitos e punições. Está feita a 
divisão: que o povo se despoje do antigo orgulho de seus crimes: os grandes 
assassinatos tornaram-se o jogo silencioso dos sábios (FOUCAULT, 2008, p. 56). 

 

Juarez Cirino dos Santos utiliza-se da expressão “cifra dourada” para representar a 

criminalidade de colarinho branco (SANTOS, 2008, P. 13). Esta é definida pelo criminólogo 

em questão como práticas anti-sociais impunes do poder político e econômico, em prejuízo da 

coletividade e em proveito das oligarquias econômico-financeiras (Idem). Já foi dito neste 

texto que o capital não é um mero direito. Do mesmo modo não é uma mera ilegalidade. O 

Estado é o colaborador mais disposto do capital (MÉSZÁROS, 2007, p. 53), todavia não é 

competente para contê-lo ou adéqüe-lo. Sob a cumplicidade estrutural do Estado, mas a 

despeito da aquiescência consciente de seus agentes, existe um “nexo funcional objetivo que 

reconduz a criminalidade de colarinho branco (e também a grande criminalidade organizada) 

à estrutura do processo de produção e do processo de circulação do capital” (BARATTA, 

2002, p. 67). Na sociedade capitalista, portanto, a submissão ou a insubmissão do capital à lei 
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respondem não a uma lógica jurídica, mas a conjunturas do lucro material e simbólico. O 

capital se resolve tanto na indústria bélico-armamentista estadunidense e na indústria cultural 

quanto na comunidade da Coréia, no crime organizado carioca ou em Gomorra, na máfia 

italiana: “entre circulação legal e circulação ilegal, entre processos legais e processos ilegais 

de acumulação, existe, na sociedade capitalista, uma relação funcional objetiva” (Idem). Isso 

para não falar das correlações que mais diretamente ligam os aparelhos industriais citados.  

Os interesses (desinteressados) do campo midiático na temática do colarinho branco 

usualmente conduzem à prática de uma “criminologia da denúncia” (SANTOS, 2008, p. 25). 

Seu enfoque se concentra no comportamento das elites de poder econômico e político da 

sociedade “para mostrar que os que fazem as leis são, também, os maiores violadores dessas 

leis” (Idem). Trata-se de um “jornalismo exposé” (Idem), de origem pequeno-burguesa (Idem, 

p. 26), que alimenta as pesquisas sobre o colarinho branco sem obter delas uma compreensão 

apta a reconhecer os elos entre a corrupção e as estruturas do espaço social.  

O resultado é sua agonia resignada, em espasmos de resignação moral diante das 
desigualdades sociais nos processos políticos de definição de crimes e nas práticas 
judiciais de gestão diferencial do processo penal e de aplicação da pena criminal, 
escandalizado com os duplos padrões de moralidade das classes dominantes 
(SANTOS, 2008, p. 26). 

 

No que tange a Veja, por exemplo, seu denuncismo raramente alcança os membros 

das grandes corporações criminosas - e não achemos que o chefe do morro da Rocinha seja 

um deles. O “mensalão” nada atinge senão à pequena burguesia praticante de uma dimensão 

inferior da criminalidade do colarinho branco e o público consumidor de Veja. A eficácia 

simbólica do “mensalão” está muito mais em “chocar as classes médias urbanas e seus 

intelectuais refinados” (Idem, p. 26) do que em extirpar o fenômeno criminal. A imposição 

simbólica da ameaça permanente encontra nessa trama uma nova face da gestão diferencial 

das ilegalidades. O combate midiático à corrupção sacraliza um novo modus operandi de 



203 

 

 

prestação de contas morais para com as classes sociais educadas sob os princípios liberais. 

Não deixa de ser um meio eficaz de criação de soluções fáceis para os problemas sociais com 

os quais o espírito humanitário do iluminismo se desconforta.  

No tópico precedente, discuti a melodramatização desempenhada por Veja em sua 

abordagem acerca da corrupção. Esse movimento engendra uma personalização da questão 

que redunda no afastamento discursivo de suas complexidades estruturais. Vimos com 

Martín-Barbero a habilidade da massa em mistificar a existência conflitiva da classe que 

ameaça a ordem (MARTÍN-BARBERO, 2008, P. 55). A melodramatização mistifica as 

correlações de forças que atravessam e sustentam o Estado, de modo a fazer identificar a 

corrupção com o sujeito corrupto - criando assim a imagem do “vilão”, uma justificativa do 

estabelecido - quando seus determinantes sociais vão muito além da desonestidade de um ou 

outro Delúbio Soares. A “corrupção das pessoas mascara essa espécie de corrupção estrutural 

(mas ainda se deve falar em corrupção?)” (BOURDIEU, 1997, p. 21-22).  

O combate à corrupção surge então como um artifício simbólico de justificação das 

estruturas sociais, sendo inseparável das tramas de fabricação da hegemonia. Nas classes 

medianas, ele aparece como um consenso, um termo de mediação. O debate político parece 

prescindir divergências ideológicas - afinal desde a queda do muro de Berlim, no rastro 

ideológico da ideologia do consenso, as classes medianas sepultaram as ideologias: basta citar 

as cifras e os nomes do último escândalo para demonstrar entendimento sobre política. A 

corrupção nesse cenário chega a constituir um campo específico de lutas simbólicas. Se Veja 

atrela pessoas corruptas ao Partido dos(as) Trabalhadores(as), os meios de comunicação 

próximos às esquerdas respondem com denúncias a filiados(as) ao PSDB, ao PFL ou ao que o 

valha. Certamente, as acusações de Veja repercutem em maior grau. É ela a revista de maior 

circulação do país, um membro das classes dominantes e um sujeito dominante no campo 
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midiático. Não obstante, consciente ou inconscientemente, todos(as) os/as agentes 

envolvidos(as) nessa disputa simbólica comprometem-se com a corrupção ou, no mínimo, 

com sua relevância.  

A corrupção midiatizada tem se mostrado, portanto, o modus operandi encontrado 

pela hegemonia de empreender parte significativa da luta política. Esta se dá sobre a divisão 

do trabalho político e suas determinantes econômicas e sociais (Idem, 2007a, p. 163). 

Contudo, a passagem pela mídia, ou seja, a midiatização, não deixa incólume essa luta, marca 

nela suas especificidades. “O campo jornalístico produz e impõe uma visão inteiramente 

particular do campo político, que encontra seu princípio na estrutura do campo jornalístico e 

nos interesses específicos dos jornalistas que aí se geram” (Idem, 1997, p. 133).  

O debate televisivo em que se acham frente a frente profissionais escolhidos pela 
sua competência e também pelo seu sentido do decoro e da respeitabilidade política, 
em presença de um público reduzido ao estatuto de espectador, realizando deste 
modo a luta de classes em forma de confrontação teatralizada e ritualizada entre dois 
campeões, simboliza perfeitamente o termo de um processo de autonomização do 
jogo propriamente político, mais do que nunca fechado nas suas técnicas, nas suas 
hierarquias, nas suas regras internas (BOURDIEU, 2007a, p. 171-172). 

 

A melodramatização familiar ao jornalismo prioriza o combate ao invés do debate, a 

polêmica à dialética, o enfrentamento entre as pessoas em detrimento do confronto entre seus 

argumentos (Idem, 1997, p. 135). Disso, resulta a produção e a proposição, “seja nos 

considerandos de seus comentários políticos, seja nas perguntas de suas entrevistas, uma visão 

cínica do mundo político, espécie de arena entregue às manobras de ambiciosos sem 

convicção, guiados pelos interesses ligados à competição que os opõe” (Idem, p. 136). A 

construção dessa visão cínica independe de acusações de desonestidade. Trata-se dos 

mecanismos de incidência de um campo sobre o outro. A corrupção ingressa nesse contexto 

como reforço simbólico em conjunturas peculiares, nele encontrando uma arena 

estruturalmente fecunda à sua reprodução. “Todos esses mecanismos concorrem para produzir 
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um efeito global de despolitização ou, mais exatamente, de desencanto com a política” (Idem, 

p. 139). Essa visão cínica é substanciada pela lógica interna de funcionamento do campo 

jornalístico, mas também pela lógica característica do campo político. Ambos os campos, em 

cumplicidade estrutural, terminam por fabricar a citada “despolitização” e suas implicações. 

O campo político exerce um efeito de censura ao limitar o universo do discurso 

político aos seus sujeitos iniciados (Idem, 2007a, p. 165). Tais sujeitos percorrem provas e 

ritos de passagem em razão da incorporação de um habitus propriamente político (Idem, p. 

169). O povo - cuja invocação tática legitima a democracia - é reduzido ao estatuto de 

consumidor desse campo (Idem, p. 164). A prática oligopolística do campo político rege a 

oferta de produtos: “o mercado da política é, sem dúvida, um dos menos livres que existem” 

(Idem, p. 166). Advêm dessa prática duas conseqüências. A primeira delas é a da 

disseminação do apolitismo mediante a constatação mais ou menos inconsciente do 

monopólio exercido pelos membros do campo político (Idem, p. 169). O apolitismo popular e 

pequeno-burguês é condição e produto do monopólio dos(as) profissionais da política (Idem, 

p. 173). Esse apolitismo é a base sobre a qual atua o campo jornalístico na produção do 

desencantamento supracitado. A segunda delas é a autonomização do campo de produção 

ideológica dada a elevação do direito de entrada no campo político (Idem, p. 171). Se a 

ideologia cabe à política e a política é inacessível, a ideologia do consenso parece não 

encontrar obstáculos para sua perpetuação.  

O campo político exige adesão fundamental ao jogo, “ illusio, involvement, 

investimento no jogo que é produto do jogo ao mesmo tempo em que é condição do 

funcionamento do jogo” (Idem, p. 172). Nele há uma luta “pelo poder propriamente simbólico 

de fazer ver e fazer crer, de predizer e de prescrever, de dar a conhecer e de fazer reconhecer, 

que é ao mesmo tempo uma luta pelo poder sobre os ‘poderes públicos’ (as administrações do 
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Estado)” (Idem, p. 174). A necessidade de se fazer ver termina por legitimar as intervenções 

do campo jornalístico e suas conseqüências, notadamente a melodramatização. É possível 

pensar num teatro político do qual as estruturas são análogas às do mundo representado. Há 

uma homologia entre a luta de classes e a sublimação dessa luta no campo político (Idem, p. 

176). Os membros do campo político servem aos interesses de clientes “na medida em que (e 

só nessa medida) se servem também ao servi-los, quer dizer, de modo tanto mais exato quanto 

mais exata é a coincidência da sua posição na estrutura do campo político com a posição dos 

seus mandantes na estrutura do campo social” (Idem, p. 177). Mesmo a personalização 

encontra respaldo nos jogos de força do campo. A força de um discurso depende menos de 

suas propriedades e mais de sua força de mobilização (Idem, p. 183). No entanto, essa força 

pode ser proporcional ao capital simbólico de quem profere o discurso. A concorrência pelo 

poder se retraduz na concorrência pelos sujeitos profanos, por aqueles não pertencentes ao 

campo, “pelo monopólio do direito de falar e de agir em nome de uma parte ou da totalidade 

dos profanos” (Idem, p. 185), algo bastante próximo dos mecanismos através dos quais o 

campo midiático converte simbolicamente os números da audiência em discurso de 

legitimidade representativa e democrática.  

A supracitada cumplicidade estrutural entre o campo político e o campo jornalístico 

recepciona ativamente o discurso do combate à corrupção. A visão cínica determinada por 

essa cumplicidade ajuda a desenvolver, com relação ao campo político, a predisposição para a 

desconfiança universal da qual fala Alessandro De Giorgi (DE GIORGI, 2006, p. 100), o que 

nos faz retornar à importância do crime para a composição da hegemonia. A história das 

aparelhagens materiais e simbólicas de controle social passa tanto pelo campo político como 

pelo campo midiático e não hesita em, quando conjunturalmente necessário, atravessar as 

cumplicidades entre os dois campos para produzir a criminalização de um deles. A 
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criminalização da política, desse modo, apóia-se nos elos estruturais entre mídia, política e 

crime, pelos quais o campo político não é uma mera vítima, mas um funcional agente. A 

criminalização da política é uma forma específica de fazer política e formulada a partir das 

disputas materiais e simbólicas pela hegemonia do espaço social. A manipulação mais ou 

menos inconsciente desse mecanismo pelo campo midiático diz das correlações desse campo 

com o crime - e a disciplina - mas igualmente com o campo jurídico. Do crime, o campo 

jornalístico retira o substrato para a veiculação do discurso do combate, mas do direito, colhe-

se o respaldo teórico liberal para esse discurso e, inclusive, os caminhos para a sua 

materialização através, por exemplo, da heroificação de um ministro que condena 

bandidos(as). As aparições de membros do Supremo Tribunal Federal nas capas de Veja não 

estão alheias ao elevado índice de matérias de capa sobre a corrupção. E isso não só porque o 

ministro heroificado condenou homens corruptos, mas porque o disciplinamento exercido pela 

mídia bem se utiliza dos instrumentos simbólicos de legitimação do campo jurídico, com o 

qual, como dito na primeira parte deste texto, também mantém cumplicidade estrutural. A 

política de criminalização da política compartilha raízes com a política de judicialização da 

política. Ou ainda, uma serve de subsolo a outra, como a disciplina historicamente serviu ao 

Poder Judiciário. Não é à toa que os mesmos homens e as mesmas mulheres, da mesma Corte, 

tenham julgado os casos das células-tronco e dos “políticos corruptos” de acordo com os 

mesmos desinteressados interesses de “defesa da Constituição”.  

Especificamente no que concerne a Veja, a concretização de sua predisposição para 

pautar - o que não deixa de ser criar - a corrupção responde a uma conjuntura específica no 

campo político na qual sujeitos adversários à revista contestam a histórica hegemonia de seus 

aliados. No campo do poder, o Partido dos(as) Trabalhadores(as) é um concorrente do partido 

que Veja é. A ascensão do PT aos maiores postos do Estado implicou uma reação de Veja 
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cujas incidências foram muito além do apoio a outros membros do campo político, como o 

PSDB29. Ademais, a criminalização através da corrupção encontra estruturalmente nas classes 

medianas, o público de Veja, respaldo simbólico. Esse “pequeno setor social espremido entre 

o capital e o trabalho e que teme as colisões das classes exatamente por estar no meio delas” 

(IASI, 2006, p. 555) sente-se acima dos conflitos sociais como um todo, inclusive os do 

campo político. A criminalização midiática da política constitui precisamente um movimento 

de negação dos conflitos por meio da deslegitimação do sujeito opositor - não um(a) ou 

outro(a) parlamentar simplesmente, mas o partido - transformado em “corrupto”, o vilão do 

melodrama. As classes medianas, estruturalmente predispostas a repelir os conflitos sociais, 

tendem a recepcionar a criminalização em questão com seus característicos espasmos de 

resignação moral (SANTOS, 2008, p. 26).  

Páginas atrás, afirmei ser o denuncismo de Veja limitado ao ataque a uma pequena 

burguesia praticante de uma dimensão inferior da criminalidade do colarinho branco. O 

enquadramento do Partido dos(as) Trabalhadores(as) à hegemonização pequeno-burguesa é 

obra de Mauro Iasi (IASI, 2006, p. 558). Segundo quem, em poucas palavras, a história do PT 

rumou da negação das estruturas sociais ao seu consentimento, num processo diretamente 

ligado à institucionalização e à burocratização do partido. A ordem burocrática atua sobre a 

naturalização das relações do poder (Idem, p. 302). “O verdadeiro objeto de disputa desta 

burocracia são os postos de poder que lhes facultem servir de patamar para as disputas dos 

espaços de representação política, seja parlamentar ou administrativo” (Idem, p. 561). O 

partido teria abandonado histórica e paulatinamente o “socialismo” em nome do “popular” e, 

finalmente, do “democrático”. Interessa sobremaneira o fato de Veja proceder a uma 

                                                           
29 Em 11 de outubro de 2006 a capa de Veja foi dedicada a Geraldo Alckmin, à época, nas vésperas do segundo 
turno da eleição presidencial, o candidato do Partido da Social Democracia Brasileira à presidência. “O 
Desafiante. Geraldo Alckmin teve 40 milhões de votos no primeiro turno. Agora ele é uma ameaça real à 
reeleição do presidente Lula. Como funcionaria a economia com Alckmin eleito”. 
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criminalização contra sujeitos das mesmas classes sociais formadoras de seu público. A 

distinção que adjudica a seus/suas leitores(as) é convertida em criminalização de seus/suas 

opositores(as). Esse processo de conversão apenas reforça a correlação fundamental de Veja 

com as classes medianas e sua predisposição estrutural para elevar a corrupção ao centro do 

discurso público.  

 

5.3 O estranhamento do mundo 

Tenho discutido até o presente momento as imbricações dos campos midiático, 

jurídico e criminológico na conformação estrutural necessária ao desenvolvimento da política 

de criminalização da política. Essas imbricações, todavia, seriam insuficientemente analisadas 

se sua relação específica com o modo de produção capitalista não fosse trazida a primeiro 

plano. Dá-se que assim como os campos exercem uma função superestrutural de mediação 

material e simbólica dos conflitos estruturais, os jogos travados entre diferentes campos e seus 

agentes não fogem ao exercício da mediação em pauta. A criminalização da política, dessa 

forma, medeia processos sociais sem os quais sua funcionalização restaria prejudicada. Nas 

bases da criminalização está a categoria marxiana do estranhamento, a inerência capitalista à 

valorização das coisas e à desvalorização do humano (MARX, 2006, p. 80).  

O conceito de estranhamento é alvo de divergências terminológicas no campo 

marxista. É bastante comum encontrar trabalhos em que o seu sentido é transferido ao 

conceito de alienação. István Mészáros, por exemplo, utiliza indistintamente os dois termos 

no seu imprescindível “A Teoria da Alienação em Marx”. Segundo o sociólogo brasileiro 

Jesús Ranieri, entretanto, alienação (Entäusserung) e estranhamento (Entfremdung) não se 

confundem. A primeira diz respeito às noções de atividade, objetivação, exteriorizações 

históricas do ser humano (RANIERI, 2001, p. 7). A alienação, destarte, não é um conceito 
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essencialmente dotado de uma carga negativa. Pelo contrário, alienar é algo próprio ao ser 

humano em suas relações com o mundo, através do trabalho, mas que o modo de produção 

capitalista torna estranho. O estranhamento, por sua vez, “compõe-se dos obstáculos sociais 

que impedem que a primeira se realize em conformidade com as potencialidades do homem” 

(Idem). O estranhamento advém de entraves pelos quais a alienação surge como seu 

concêntrico, “dadas as formas históricas de apropriação e organização do trabalho por meio 

da propriedade privada” (Idem). Em suma, o estranhamento é o modo próprio do capitalismo 

de manejar a alienação: o estranhamento penetra na alienação (Idem, p. 37). No 

estranhamento, o ser humano “se torna alheio, isolado, estranho aos resultados ou produtos de 

sua própria atividade, assim como à atividade mesma, além de estar isolado ou alheio à 

natureza a partir da qual produz e vive em conjunto com outros seres humanos” (Idem, p. 8). 

O estranhamento conforme Marx correlaciona-se com a desumanização (MARX, 2006, P. 

92). É contrário à natureza humana.  

O emprego da expressão “natureza humana” em Marx nada tem de teológico ou 

positivista. “Marx rejeitou categoricamente a idéia de uma ‘essência humana’. No entanto ele 

manteve a expressão transformando o seu significado original até torná-la irreconhecível” 

(MÉSZÁROS, 2006, p. 19). No cerne do conceito marxiano de natureza humana está a 

atividade produtiva, ou seja, a mediação de primeira ordem entre o humano e a natureza, o 

modo como o sujeito age no mundo transformando e sendo por ele transformado. “Natureza” 

para Marx não é um dado preexistente ao humano, é natureza humanizada, daí somente ser 

possível falar em “essência natural do homem” se dela se compreender a “essência humana da 

natureza” (Idem, p. 100). “Esse conceito de ‘natureza própria do homem’ implica 

necessariamente a automediação ontologicamente fundamental entre o homem e a natureza 

por intermédio de sua própria atividade produtiva (e autoprodutora)” (Idem, p. 103).  
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Na visão de Marx, o homem não é, por natureza, nem egoísta nem altruísta. Ele se 
torna, por sua própria atividade, aquilo que é num determinado momento. E assim, 
se essa atividade for transformada, a natureza humana hoje egoísta se modificará, de 
maneira correspondente (MÉSZÁROS, 2006, p. 137). 

 

A natureza humana, portanto, não é algo fixado pela “natureza” (Idem, p. 156), senão 

uma realidade histórica, uma essência relacional (Idem, p. 155). A socialidade é sua 

característica definidora (Idem, p. 138). Por isso, o humano não pode ser identificado com a 

abstração espiritual (Idem, p. 150). Nada de fixo há com relação a ele, exceto a existência de 

necessidades e de poderes de satisfazê-las (Idem, p. 152). No entanto, nem necessidades, nem 

poderes são fixos ou abstratos, o necessário é necessariamente histórico. A atividade 

produtiva realiza a natureza humana na medida em que responde a necessidades. Mas as 

necessidades não existem de antemão, preestabelecidas, são construídas dialeticamente na 

relação do humano com a natureza, do humano com o humano. Tais necessidades não se 

limitam aos imperativos materiais da existência. Pelo contrário, as necessidades criam ideais. 

Estes do mesmo modo criam necessidades, “mas só conseguem isso os ideais que se 

encontram latentes nas relações humanas” (Idem, p. 188).  A atividade produtiva é a mediação 

de primeira ordem entre o sujeito e o objeto porque é por meio dela que a dialética acima 

citada se desenvolve (Idem, p. 79). Acontece, porém, que a atividade produtiva do capitalismo 

reifica o humano (Idem, p. 80). “A atividade produtiva é, então, atividade alienada quando se 

afasta de sua função apropriada de mediar humanamente a relação sujeito-objeto entre homem 

e natureza, e tende, em vez disso, a levar o indivíduo isolado e reificado a ser absorvido pela 

‘natureza’” (Idem, p. 81). Essa “alienação” em Mészáros trata-se, como dito, do 

estranhamento. Na dialética entre capital e trabalho (RANIERI, 2001, p. 33) mediações de 

segunda ordem, como a propriedade, a divisão do trabalho, o trabalho assalariado e o 

intercâmbio (MÉSZÁROS, 2006, P. 78), ocupam o lócus de importância das de primeira: “a 

sociedade burguesa é o mundo da inversão, na medida em que o poder social, apesar de 



212 

 

 

produzido pelos homens, separa-se deles e os subjuga” (RANIERI, 2001, p. 23). No 

capitalismo, a relação entre o trabalho e o/a trabalhador(a) é a relação entre capitalista e 

trabalhador(a), na qual o humano é transformado no equivalente à mercadoria (Idem, p. 36), o 

“homem-mercadoria” marxiano (MARX, 2006, p. 24). O que Marx combate como 

estranhamento não são as mediações de primeira ordem. O trabalho é o único fator absoluto 

em toda a lógica do capital, isso porque “o modo de existência humana é inconcebível sem as 

transformações da natureza realizada pela atividade produtiva” (MÉSZÁROS, 2006, p. 78). 

Acontece, no entanto, que o trabalho sob o capital se torna estranho ao humano. 

O que se encontra aí não é a sociabilidade do trabalho como elemento ineliminável 
do progresso humano, mas a sociabilidade do capital como fator histórico que 
determina a realidade da apropriação para si mesmo do trabalho, ao qual se opõe na 
geração da mercadoria, que é, ela própria, capital (RANIERI, 2001, p. 37-38). 

 

O produto do trabalho torna-se sujeito diante do trabalhador(a) (RANIERI, 2001, p. 

39). Ocorre a fetichização da mercadoria, isto é, o fenômeno através do qual a coisa 

exteriorizada pelo trabalho humano confronta o homem e a mulher como um poder alheio 

(MÉSZÁROS, 2006, p. 133). “O trabalhador é uma mercadoria porque é reproduzido apenas 

como trabalhador, e é de acordo com as necessidades da propriedade privada - necessidades 

afirmadas na forma da ‘lei natural’ já mencionada - que essa reprodução tem lugar” (Idem, p. 

134). A fetichização se aplica ao/à trabalhador(a), mas não apenas a ele(a). Por mais 

paradoxal que pareça, o dono da propriedade privada não se encontra liberto da propriedade 

privada que lhe é dona (Idem, p. 135). Vê-se, desse modo, como o maniqueísmo não tem 

espaço na teoria marxiana. O capital é trabalho acumulado, o homem e a mulher vendem a 

sua humanidade (MARX, 2006, p. 28), mas não sem que a divisão do trabalho apareça a 

todos(as) os/as envolvidos(as) no processo como fato “natural” (MÉSZÁROS, 2006, p. 131). 

Daí, segundo Mészáros, a função do contrato: 
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A principal função do tão glorificado “contrato” era, portanto, a introdução - em 
lugar das relações feudais rigidamente fixas - de uma nova forma de “fixidez” que 
garantisse ao novo senhor o direito de manipular os seres humanos supostamente 
“livres” como coisas, objetos sem vontade própria, desde que estes “escolhessem 
livremente” celebrar o contrato em questão, “alienando voluntariamente aquilo que 
lhes pertencia” (MÉSZÁROS, 2006, p. 38). 

 

As mediações de segunda ordem provocam à exteriorização do trabalho o 

estranhamento. O sujeito trabalhador não reconhece como parte de si aquilo que sua atividade 

produtiva objetiva no mundo. Assim, o produto é desumanizado ao tempo em que o/a 

trabalhador(a) se torna mercadoria. O/a trabalhador(a) estranha o produto de sua atividade e o 

mundo exterior aos sentidos que, assim como a mercadoria, não lhe pertence. Estranha 

inclusive a própria atividade, seu cotidiano, porque não se realiza humanamente nela. 

Estranha a si mesmo(a), olha desumanamente para o humano desumanizado e não reconhece 

nele a humanidade desumanizada do patrão. Por fim, o/a trabalhador(a) estranha os outros 

homens e as outras mulheres, seus/suas concorrentes, a humanidade (RANIERI, 2001, p. 13-

14). É exatamente aqui, onde os homens e as mulheres não reconhecem a/sua humanidade, 

que o discurso do interesse universal toma lugar, aquele interesse “geralmente assumido pela 

forma do Estado ou do lugar onde os conflitos entre as classes encontram a possibilidade de 

ser dirimidos” (Idem, p. 129). A sociedade do capital procede a uma cisão entre os interesses 

particulares e os interesses comuns. O Estado Moderno, que mantém seu centro de gravidade 

em si mesmo, é condição dessa individualidade isolada (MÉSZÁROS, 2006, p. 68). O voto é 

um notável exemplo disso. O homem a e a mulher defronte à urna vêm legitimar, particular e 

isoladamente, as estruturas do campo político que se apresenta a seu público consumidor 

como a solução dos problemas sociais. Dá-se, todavia, que por mais relevante que a política 

possa ser em situações históricas específicas - Marx cita a França dos idos do século XVIII - 

ela constituiu apenas um aspecto parcial da totalidade dos processos sociais (Idem, p. 75). No 

capitalismo a política tende a perder seu poder mediador para o dinheiro, isso em proporção 
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direta ao aumento da distância entre trabalho e propriedade: “quanto mais o dinheiro assume a 

função mediadora da política, mais evidente se torna a divisão entre a propriedade e o 

trabalho, e mais diminui o poder e o alcance da política direta” (Idem, p. 128). A política, 

contudo, nunca perde totalmente seu caráter mediador. Exerce-o em maior ou menor grau em 

resposta recíproca a necessidades conjunturais. A política volta-se ao capital de modo bastante 

interessante. Ela cumpre o papel mediador de princípio regulador do excedente. “Quanto 

menor a quantidade de produto excedente, mais exclusivo deve ser o grupo ou classe que se 

apropria dele” (MÉSZÁROS, 2006, p. 139). A seu estilo, o campo político legitima as 

relações de força que determinam quem se apropria. A existência de uma relação 

politicamente fixa entre a propriedade e o trabalho é precondição absoluta da sociedade 

capitalista (Idem, p. 129). O(a) trabalhador(a), finalmente, estranha a política. 

O conceito de estranhamento do trabalho é a causa última de todas as formas de 

estranhamento (Idem, p. 215), inclusive a política. Porém, essa “causa última” é 

reciprocamente dependente da mediação política. A desconfiança universal da qual fala De 

Giorgi, esteia-se na produção do estranhamento. O homem e a mulher predispostos(as) a 

estranhar, desconfiam, criminalizam e reproduzem o sentido da ameaça permanente. Os 

mecanismos de disciplinamento da indústria cultural e do campo midiático respondem a esse 

processo através da criação de produtos estranhados que viriam a saciar necessidades 

estranhadas por eles fabricadas. Mas isso unicamente porque o estranhamento é inexorável ao 

mundo capitalista que conhecemos. No que concerne à política, o não reconhecimento dos(as) 

profanos(as) com relação ao produto do poder que em tese delegam engendra o estranhamento 

aos sujeitos profissionais do campo. Veja e suas capas apelam, quando da prática da política 

de criminalização da política, a uma potencialidade das relações sociais. A idéia largamente 

disseminada de que “políticos são todos corruptos” articula-se com as estruturas sociais 
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próprias ao modo de produção capitalista e com suas necessidades conjunturais. Se, nas 

palavras de Marx, o “homem” estranha o próprio “homem” (MARX, 2006, p. 85), por que 

reconheceria humanamente seu/sua “representante”? A não ser que ele(a) ocupe a posição do 

“herói” - coisa entre nossa tradição populista bastante presente - o/a profissional da política é 

um(a) esquecível , uma personagem de menor importância nas tramas cotidianas de 

composição da hegemonia. A necessidade de heroificação de membros do campo político é 

uma conquista da supracitada melodramatização. Mas ela ostenta um preço material e 

simbólico. “Todos os esforços para estetizar a política convergem para um ponto. Esse ponto 

é a guerra. A guerra e somente a guerra permite dar um objetivo aos grandes movimentos de 

massa, preservando as relações de produção existentes” (BENJAMIN, 2008, p. 195). A guerra 

citada por Benjamin, se nas classes medianas aparece com os contornos de um produto 

ficcional, entre as classes subalternas é a mesma guerra que serve de respaldo simbólico para 

o extermínio na Coréia. A criminalização da política nos é estranhamente familiar porque o 

mundo nos é familiarmente estranho.  
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CONCLUSÕES 

 

Ainda na escrita das primeiras páginas deste trabalho, fui presenteado por Mariana 

Azevedo com um livro de Eduardo Galeano chamado “De Pernas pro Ar: a escola do mundo 

ao avesso”. Do livro retiro uma pequena crônica que especialmente me chamou a atenção. 

Chama-se “Crônica Familiar”. Transcrevo-a: “Em Assunção do Paraguai, morreu a tia mais 

querida de Nicolás Escobar. Morreu serenamente, em casa, enquanto dormia. Quando soube 

que perdera a tia, Nicolás tinha seis anos de idade e milhares de horas de televisão. E 

perguntou: - Quem a matou?” (GALEANO, 2007, P. 112).  

A sociedade que carece de “heróis” - Goicoechea, Joaquim Barbosa, Capitão 

Nascimento - requer inexoravelmente “vilões” - alguém precisava ter assassinado a tia do 

pequeno Escobar. Ambos, heróis e vilões, constituem a cotidiana trama através da qual os 

mecanismos de controle social se produzem e reproduzem a despeito da interferência direta 

do aparelho de coerção estatal. A desconfiança universalizada e fundada no estranhamento 

concede a cada sujeito uma fração do olhar da torre panóptica. A indústria cultural disciplina 

para o assassínio, mas menos com vistas ao seu cometimento, e mais para a angústia da sua 

espera. Desse contexto, o aparato coercitivo estatal sai fortalecido justamente com o campo 

midiático e a indústria em questão. A seu modo, os discursos da defesa social, da perseguição 

dos “bandidos” e da punição dos “corruptos” concedem lucros materiais e simbólicos tanto ao 

Estado quanto à mídia. O ministro heroificado pela revista é o sintoma da ameaça permanente 

que se refaz no sujeito que compra ternos em Paris - neste caso, mais sutil e elegantemente - 

ou no secretário de segurança com sua cota de assassináveis e sua repulsa à preleção 

acadêmica. Em questão, portanto, estão estratégias materiais e simbólicas de criminalização 

cuja razão estrutural está no disciplinamento das classes subalternas. 
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Entre as esquerdas o comprometimento mais ou menos inconsciente com a 

criminalização tem levado à formação de uma esquerda punitiva reprodutora dos mecanismos 

hegemônicos de fabricação de consensos, do que decorre uma preocupação política minha e 

boa parte dos motivos que me impeliram a escrever este trabalho. Corre-se o risco, no campo 

das esquerdas, de o modo de produção capitalista abandonar de vez o centro dos debates e 

ceder espaço ou para a defesa ou para a denúncia do sujeito corrupto da vez, num jogo em que 

o apego simbólico à corrupção sugere desativar os conflitos sociais, aparentemente tomando 

seu lugar, enquanto o establishment é ratificado. Em suma, os problemas do mundo são 

deslocados, por exemplo, do latifúndio para a desonestidade de um ou outro indivíduo 

latifundiário, o que, além de não atingir suas raízes, reforça os mecanismos de controle social 

co-responsáveis pela manutenção das relações de poder. 
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