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RESUMO

A proposta desta pesquisa é pensar sobre a contemporaneidade abordando
algumas questões fundamentais que, geralmente, não são perceptíveis na vida
cotidiana. A sociedade que privilegia a imagem, paradoxalmente, nos cega
cognitivamente para as causas da maioria dos problemas que envolvem as
relações sociais. Por outro lado, a iconofobia, o desprezo da imagem,
principalmente pela academia, dificulta a percepção do “mundo imaginal”
(MAFFESOLI, 2005) tal qual se evidencia. A intenção é refletir sobre a
contemporaneidade utilizando a imagem como ferramenta de pesquisa,
seguindo a potencialidade metodológica do cinema na sua capacidade de
condensar o imaginário social vigente através da composição cinematográfica.
O filme condutor para as reflexões é Ensaio sobre a cegueira (Blindness,
2007), filme baseado no livro homônimo de José Saramago. O filme foi
escolhido justamente por abordar a questão da cegueira física e metafórica
como uma crítica da visão de mundo que formata hegemonicamente a
contemporaneidade ocidental, capitalista, urbana e midiatizada. O realce nas
relações sociais corresponde a um tipo ideal de sociedade onde as
desigualdades e o controle social são extremados. Para pensar questões tão
densas, a construção teórica se aproxima da forma de conhecimento do
pensamento complexo em diálogo com pensadores contemporâneos.

Palavras-Chave: Sociologia, cinema, olhar, contemporaneidade, cegueira.
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Abstract
The purpose of this research is to think about the contemporary addressing key
issues that usually are not noticeable in everyday life. The society that
privileges the image, paradoxically, in cognitively blind to the causes of most
problems involving social relations. On the other hand, the iconophobia,
contempt image, especially by the academy, hinders the perception of the
"imaginal world" (MAFFESOLI, 2005) as it is evident. The intention is to reflect
on the contemporary using the image as a research tool, following the
methodological movie potential in their ability to condense the current social
imagination through the film composition. The conductor film for the reflections
is Blindness (Meirelles; 2007), a movie based on the book by José Saramago.
The film was chosen for addressing the issue of physical and metaphorical
blindness as a critique of hegemonic worldview that formats the western
contemporary, capitalist, urban and mediated. The emphasis in social relations
corresponds to an ideal type of society where inequalities and social control are
extreme. Issues to think so thick, the theoretical construction approaches the
form of knowledge of the complex thought in dialogue with contemporary
thinkers.

Key-words: Sociology , film , view , contemporaneity , blindness.
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I – Um imprevisível ajuste de foco

Só nos falta vê agora
Dá carrapato em farinha
Cobra com bicho-de-pé
Foice metida em bainha
Caçote criá bigode
Tarrafa feita sem linha
Muito breve há de se vê
Pisá-se vento em pilão
Botá freio em caranguejo
Fazê de gelo carvão
Carregá água em balaio
Burro subi em balão

Cego Aderaldo

Um cego falando sobre o absurdo de ver e de ver o absurdo. Eis a
aparente dupla contradição contida na epígrafe. Mas o poeta, que trata com
humor as limitações que uma condição impõe, sente o absurdo de um cotidiano
estranho que se evidencia, do que está por vir e expõe através da sua poesia
aquilo que é sentido.
A contemporaneidade constantemente flerta com esse absurdo. O olhar
fixa o imprevisível e, diante da superestimada importância adquirida pela visão,
torna capaz de evidenciar o que antes seria inimaginável.
O imprevisível, o que poderia ser inimaginável e absurdo, mas que a
possibilidade de acontecimento já espantava o Cego Aderaldo e o inspirava
como enredo de um repente profético, já está exibido nas telas luminosas e faz
parte das nossas relações cotidianas. A superficialidade é o que se apresenta e
pouca coisa vai além. É um mundo obscuro. Os abusos se banalizam e se
transformam em norma social: relações extremadas de dominação/submissão,
condicionamento e intolerância. A situação, assim, vai se consolidando
fundamentada na ignorância e na acomodação.
Confrontando-me com esses absurdos, torna-se urgente indagar: como
as coisas vieram a ser como são na constituição da realidade social
contemporânea? Tal questionamento pode parecer sem sentido ou supérfluo
10

diante dos problemas que vivenciamos cotidianamente e que urgem de
soluções imediatas: a fome, a miséria, a desigualdade e a violência.
No entanto, tomando como ponto de partida o olhar e as cegueiras
produzidas dentro de um mundo de imagens, as possíveis respostas podem
contribuir para compreendermos os problemas sociais contemporâneos nas
suas raízes e que podem estar na predominância do aparente, do que se
evidencia e que formata uma determinada visão de mundo caraterizada por
condicionamentos do capitalismo financeiro e da cultura da comunicação de
massas tecnologicamente mediada.
Visão de mundo. É a partir dessa metáfora que reduz uma compreensão
e vivência coletiva da realidade social a um único sentido (a visão
predominando aos demais sentidos) que direciono a abordagem sobre o olhar:
como o olhar, o sentido da visão, a forma de ver e ser visto, pode interferir na
produção de conhecimento, nas relações de poder e na formatação social da
contemporaneidade e, simultaneamente, produzir cegueiras que sequer são
percebidas.
A contemporaneidade, nesse sentido, tem a característica de ser
nominada como a civilização da imagem: esse estilo de vida que se capilariza
no corpo social onde “pode-se dizer que a imagem, o simbólico, o imaginário, a
imaginação voltam à cena, sendo levados a representar um papel de primeiro
plano” (MAFFESOLI, 1995; 89).
A proposta deste trabalho é pensar sobre tal “visão de mundo”
procurando apontar algumas questões cruciais e, muitas vezes, sequer
nominadas, pois não são perceptíveis na vida cotidiana, tal qual o conto de
Edgar Allan Poe “A carta roubada”. O conto faz alusão a uma carta roubada e
que estava sendo usada como objeto de chantagem. A polícia sabia quem era
o ladrão e o local onde a carta poderia estar escondida, mas ninguém
conseguia encontra-la, nem mesmo os agentes mais experientes. Mas um
astuto detetive, o Sr. Dupin, consegue descobrir, revelando que ninguém
conseguia ver a carta porque ela estava demasiadamente em evidência.
Não sou detetive, apesar do cientista social também ser um tanto
investigador, mas o que procuro apontar são questões preponderantes para as
relações sociais que estão diante dos nossos olhos, mas, geralmente, são
despercebidas.

Lógico

que

muitas
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outras

não

serão

percebidas

ou

mencionadas nesta pesquisa, mas o que ressalto é que, apesar das relações
atualmente se fundamentarem, aparentemente, na visão, paradoxalmente não
conseguimos perceber nem com os olhos, nem com o pensamento e refletir a
respeito de inúmeras questões que interferem diretamente nas relações
sociais. A visão de mundo está entre brumas e talvez seja assim que tem se
constituído a forma de olhar na contemporaneidade.
Antes de detalhar sobre que questões ofuscantes são essas, é
necessário salientar que a reflexão será provocada através do cinema e,
principalmente, utilizando o filme Ensaio sobre a cegueira (2007) que aborda a
cegueira branca, metáfora que pode envolver a não percepção da crise que a
cada dia mais se agrava e sobre a qual será discutida no decorrer deste
trabalho.
As cegueiras desta visão de mundo serão pensadas a partir do filme
estudado para tentar responder as perguntas que fundamentam a tese: a
sociedade contemporânea ocidental está realmente em colapso ou o caos
social que se apresenta no filme se reduz a uma ficção ou é apenas mais uma
mutação dentro das transformações que ocorrem no mundo? Como se constrói
a afirmativa de predominância do visual nas relações sociais e quais as
implicações de tal afirmação para as transformações na contemporaneidade? E
a não percepção dos problemas fundamentais para a sobrevivência do ser
humano: a educação e o consumo; o conhecimento que é produzido e ao
mesmo tempo produz a sociedade, mas que também fabrica bombas atômicas;
a fome; as desigualdades sociais (de classe social, de gênero, de etnia); a
dominação e a submissão; a (des) organização política e econômica. Como se
funda tal cegueira e sua relação com a possível predominância do sentido da
visão?
A utilização de um filme que tematiza o caos social, mediado
metaforicamente por uma cegueira branca, é uma escolha determinante para
buscar responder às questões.
O filme tem a característica de contraposição à crítica feita por alguns
pensadores e sintetizada pelo psicanalista Antonio Quinet quando afirma que
“com o advento da televisão e o desenvolvimento do cinema e do vídeo,
utilizados para todos os fins, vivemos num mundo onde há um excesso de
imagens” (2004, p. 281). Na concepção desses autores, vivemos uma inflação
12

da produção de imagens que nos chegam “como imperativos de ideais a serem
seguidos, modelos de identificação” (idem, ibdem) e que anulam a
possibilidade de conhecimento, limitando suas repercussões à reprodução do
que é exibido. Alguns efeitos do consumo de imagens são inegáveis, mas,
mesmo percebendo a produção e a difusão de imagens como dispositivos de
controle, é possível afirmar que esse é um dos seus muitos aspectos e que o
cinema, por exemplo, também pode ter um componente pedagógico, um
valioso poder cognitivo, dependendo das condições de fruição e do uso que se
faça do seu potencial germinador.
A utilização de filmes nesta tese é direcionada para o aspecto do cinema
como artefato tecnológico de transmissão de imagens e sons que busca
conseguir, na forma como o filme será estudado, abordar criticamente a
predominância do oculacentrismo1, essa centralidade no olhar que se tem
afirmado como o fator que fundamenta as relações na atualidade. O conceito
de oculacentrismo será aprofundado nos capítulos seguintes, de modo a expor
a relação contraditória e, mesmo assim, íntima entre essa prática de privilegiar
o olhar e a cegueira social contemporânea.
A estratégia sociológica adotada é caracterizar a contemporaneidade de
acordo com a noção weberiana de tipo ideal. Tal recurso permite estabelecer
um instrumental analítico que pode apreender o singular, o particular a partir de
um modelo geral acentuado, uma tipologia pura e que possibilita a comparação
com a realidade observável. Neste sentido, a contemporaneidade tem como
característica não a ideia do senso comum ou da propaganda ideológica de
apologistas do capitalismo, na qual o que vivenciamos hoje poderia ser o ápice
da civilização humana; ápice este propiciado pelo o que se convencionou
chamar de modernidade. O que existe, majoritariamente, são relações
fortemente padronizadas, que se institucionalizam e são mantidas através do
adestramento e da domesticação: onde uma ordem externa se torna interna, ou
seja, é obedecida sem a necessidade da repressão. É a servidão voluntária
descrita por Étienne de La Boétie (1999): a consolidação da sociedade servil
1

Oculacentrismo refere-se ao poder centralizado das relações mediadas pela visão em detrimento dos
demais sentidos. A primeira teorização sobre o termo, provavelmente, tenha sido do pesquisador
Martin Jay no livro Downcast Eyes: the denegrition of vision in twentieth-century french thougth, no
qual critica a tese de que existe uma superposição do olhar na construção do conhecimento científico.
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causando os mal-estares provocados pela desarmonia social. Seguindo esse
caminho, provavelmente, a sociedade pode caminhar para a catástrofe. As
lições do professor gorila no livro Ismael2 de Daniel Quinn dão realce à
preocupação: uma sociedade onde todos “são cativos de um sistema
civilizacional que mais ou menos os compele a prosseguir destruindo o mundo
para continuarem vivendo” (1998, p.27). Apesar de grande parte da sociedade
permanecer conformada, algumas pessoas sentem o incômodo e a vontade de
mudar, mas não conseguem enxergar as grades que as prendem. É assim que
a conivência e a contribuição com o caos que se instaura indica a possibilidade
de uma epidemia de cegueira que contamina a todos e se perpetua, mantendo
a organização social que se estabeleceu há bastante tempo, desde o início da
agricultura, do sedentarismo e a formação de cidades, e se fortaleceu com o
surgimento do capitalismo.
O fato de, em determinados momentos, eu recorrer ao uso de metáforas,
como a da cegueira branca, tem sido um recurso que, como afirma Maria da
Conceição Almeida, em artigo intitulado Por uma ciência que sonha, pode
enaltecer o papel das analogias para a construção científica e afirmar a sua
relevância para entendimento do que está sendo exposto e não se reduzindo:
ao seu papel de ampliação da compreensão dos fenômenos
que queremos conhecer, apesar de ser primariamente esse o
seu papel. Não se reduz também a um estado anterior de
gestação dos conceitos e leis científicas. A metáfora pode ser
concebida também como uma operação do pensamento
pautada pela mobilização do espírito diante do mundo (2003;
24).

A metáfora subverte os conceitos estabelecidos e entra em sintonia com:
os momentos da história da ciência que se caracterizam como
intervalos de passagem para outras maneiras de ver o mundo,
os quais os conceitos estão como que desgastados, a força da
metáfora pode se constituir numa estética cognitiva marcada
pelo desenraizamento conceitual e pela reordenação das
narrativas consagradas (idem; ibid.).

2

O livro Ismael faz uma crítica direcionada à forma organizacional vigente nas sociedades humanas
atuais, sendo um dos escritos representativos da vertente anarquista anticivilizacional. O livro faz parte
de uma trilogia composta por: Ismael, A história de B e Meu Ismael. Todos lançados no Brasil pela
editora Peirópolis: http://www.editorapeiropolis.com.br/.
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A metáfora se faz necessária justamente para caracterizar o percurso a
ser trilhado: obscuro, sombrio, mas ao mesmo tempo tomado de luzes, de
imagens que cegam em meio à bruma, ao não identificável com apenas um
olhar. É o caminhar por um terreno realmente inóspito. Por isso afirmo que não
me situo na posição da única pessoa que não ficou cega durante o grande
surto, tal qual a mulher do médico no filme Ensaio sobre a cegueira. Também
me percebo, em muitos momentos, como um cego e isso talvez possibilite o
que Clarice Lispector poeticamente enfatizava: “é necessário certo grau de
cegueira para poder enxergar determinadas coisas”3. Apesar de que a intenção
não seja ver o não visto como um super-homem com a sua visão de raio x,
mas sim problematizar e reconhecer as interferências que tal cegueira pode
provocar.
O que faço na busca de dialogar com (e sobre) a contemporaneidade é
tentar, me percebendo também contemporâneo, conseguir não me deixar
ofuscar pelo excesso de luz. Giorgio Agamben ressalta que “contemporâneo é
aquele que mantém fixo o olhar no seu tempo, para nele perceber não as
luzes, mas o escuro” (2002; 62). Um escuro que não está separado das luzes;
a intenção é entrever as partes de sombra, na íntima obscuridade do presente,
como diz Agamben, e, para fazer isso, não é cabível obedecer ao tempo
cronológico ou ao que é imposto como o atual:
Por isso o presente que a contemporaneidade percebe tem as
vértebras quebradas. O nosso tempo, o presente, não é, de
fato, apenas o mais distante: não pode em nenhum caso nos
alcançar. O seu dorso está fraturado, e nós nos mantemos
exatamente no ponto da fratura (idem; 65).

A profanação4 é me posicionar no meio desse dorso quebrado, nesse lugar
onde as vértebras do contemporâneo estão fraturadas; sentir a dor, provocar a
dor e também poder compartilhar esse sentimento.

3

Fragmento do livro Perto do coração selvagem, p. 88.

4

Profanação será um dos conceitos norteadores deste trabalho e aproxima-se do que Agamben definiu
como a ação de tomar o que havia sido restrito aos deuses e “restituir ao livre uso dos homens.
‘Profano’, podia assim escrever o grande jurista Trebazio, ‘diz-se, em sentido próprio, daquilo que, de
sagrado ou religioso que era, é restituído ao uso e à propriedade dos homens’. (...) A profanação é o
contradispositivo que restitui ao uso comum aquilo que o sacrifício tinha separado e dividido” (2002;
45). Ao termo faço uma complementação aproximando-o de concepções caras aos anarquistas. Assim,

15

A contemporaneidade é uma época agônica, principalmente para quem
se atreve a pensar sobre ela. Talvez a dor da existência nunca antes tenha
sido tão intensa. Ao contrário de crises anteriores, a dor não é aliviada por um
sentimento idealista, utópico: vislumbres de uma sociedade mais justa e
igualitária5. Não é tão absurdo quando alguns pensadores contemporâneos
apontam o vazio6 como característica da nossa época.
Se a era é a do vazio ou não, o que é possível perceber é que
vivenciamos um período de crise, período indefinido de gestação ou de morte.
A pertinência do questionamento feito pelo sociólogo Edgar Morin, nesse
sentido, é de grande relevância:
O antagonismo que se afirma e se estende, sem reações nem
ações para o combate, contribui para agravar a crise do
político, a crise da consciência, a crise do pensamento, a crise
da civilização, e essas crises se combinam com todas as outras
crises para constituir a gigantesca crise planetária que se
aprofunda e se agrava. A crise que se aprofunda e se amplifica
conduz ao desastre ou a superação? (2011; 187).

Para tentar responder tal questão e sem cair no messianismo simplório do
discurso salvacionista, é preciso adentrar na crise. Tal crise não é sinônimo tão
somente de catástrofe, mas de uma época decisiva, caótica e que, desse caos,
pode surgir o novo, a transformação/metamorfose7. O fato de questionar e
profanação aparece também como sinônimo de iconofilia, irreverência, cosmopolitismo e subversão
conceitual.
5

Alguns grupos e movimentos faziam da dor da existência seu modo de vida e atuação. Um exemplo é o
movimento romântico surgido na Europa em torno de 1800 e que produzia política, arte e filosofia como
crítica social e seus participantes voltavam-se cada vez mais para si mesmos, retratando o drama
humano, amores trágicos, ideais utópicos e desejos de escapismo. Também os grupos anarquistas do
final do século IX início do século XX que assaltavam e realizavam atentados contra os burgueses com o
objetivo de realizar a propaganda pela ação, como incentivo para combater a tirania e as injustiças
sociais.
6

Mesmo com algumas discordâncias a respeito do teor generalizante e “pós-moderno” do autor, sugiro
a leitura do livro que discute sobre a contemporaneidade e o vazio existencial. Ver:
LIPOVETSKY, Gilles. A era do vazio: ensaios sobre o individualismo contemporâneo. São Paulo: Manole,
2005.
7

O termo metamorfose assume aqui o sentido que Edgar Morin (2011) aplica, significando,
simultaneamente, manutenção da identidade e transformação: “É a lagarta que se transforma em
borboleta após a fase de crisálida. Processos metamórficos estão em curso. Isso não quer dizer que a
metamorfose é previsível, programada. Não elimino a incerteza e as probabilidades de regressão e até
mesmo de destruição. Contudo, observadas essas precauções, eu diria que esses processos são visíveis,
em nível planetário, no advento da globalização, que será a última era de constituição de um sistema
nervoso sobre todo o planeta, graças à economia mundializada e às novas tecnologias de comunicação”
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transitar pelo lado escuro não implica necessariamente exercitar o olhar
revelador em busca da Luz ou do Bem supremo tal qual o filósofo dialético de
Platão no mito da caverna8. Atentando para não me deixar seduzir pelos
valores maniqueístas produzidos socialmente, tento tornar possível a
percepção do que se camufla na história das ideias, das invenções, do
“progresso”, da “evolução”9, dos olhares, das produções de imagens, das
visões de mundo e dos consensos que fizeram (e ainda fazem) concretizar o
que tem se naturalizado como aquilo que é o contemporâneo, o real, o
verdadeiro.
A atenção também se volta para o convívio com as cegueiras existentes
até mesmo nas teorias e filmes que contribuem para a construção da tese. O
alerta indica a possibilidade de existir uma discreta e intencional imposição
colonialista através da produção acadêmica de conhecimento. A maioria dos
nossos referenciais se situa no ponto mais vertical da escala imposta pelo
etnocentrismo dito civilizatório, ou seja, de referenciais eurocêntricos. A forma
de condução de aprendizado mediada pelo processo de escolarização também
se organiza de maneira extremamente verticalizada. Todas essas se
apresentam como mais algumas questões inquietantes. Contudo, talvez o
obstáculo mais difícil de transpor e que se “evidencia”10 como grande desafio é
superar as minhas próprias cegueiras, pois mesmo tentando enxergar o que se
oculta, seja através do excesso de luz ou das sombras, das brumas do
contemporâneo, também tenho as minhas limitações para enxergar o escuro e
a saturação; de ver e trabalhar com o que não é tão perceptível. Uma das
(p. 29). Talvez esses processos sejam visíveis, principalmente para estudiosos de tais questões, mas
acredito que a todo instante provoca o que o próprio Edgar Morin (1986) chamou de “alucinação”, ou
seja, você ver o fenômeno acontecendo e acredita ser algo distinto do que realmente é. Morin descreve
a alucinação como “uma representação provocada não por estímulos externos, mas por estímulos
cerebrais internos. A alucinação é, para o alucinado, intrinsecamente semelhante à visão perceptiva. É,
efetivamente, como se diz, uma ‘visão’ dotada do sentimento integral da realidade” (1986; 27), mas a
diferença é que a alucinação é aquilo que é percebido pelas impressões superficiais ou por uma soma de
eventualidades e que não representam de fato aquilo que, em um primeiro momento, aparentam ser.
8

PLATÃO, A República. Trad. Enrico Corvisieri. São Paulo: Nova Cultural, 2004.

9

As aspas se justificam por tais palavras receberem um direcionamento crítico a sua forma de utilização
na sociedade contemporânea, críticas que serão aprofundadas nos capítulos seguintes.
10

As aspas indicam a sedutora contradição contida na própria palavra “evidência” que tem sua origem
etimológica justamente na dependência do olhar, ou seja, o que se obtém através da observação.
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táticas adotadas para minimizar tal efeito, pode ser seguir o exemplo das
pessoas com limitações visuais que desenvolvem formas de percepção
diferenciadas: o saber ouvir, prestar atenção aos toques e ruídos que nos
provocam a todo instante. Outra tática pode ser o ato de profanar os
dispositivos de controle, invertendo-os das suas funções, transformando aquilo
que poderia ser meramente espetáculo, entretenimento, contemplação, no
caso das imagens dos filmes, em recurso metodológico para interpretação das
relações sociais.
O que, talvez seja, nesta pesquisa, a tática mais consistente de luta, de
enfrentamento, é a “capoeira mental”. O termo que formulo como “capoeira
mental” surgiu de uma conversa informal sobre possibilidades de subversão da
escrita e da produção de conhecimento dentro de ambientes que padronizam e
estabelecem regras rígidas de formatação cognitiva, no caso, a universidade. É
nesse sentido que a capoeira mental se aproxima do que Norval Baitello Junior
(2012) chama de “malabarismo de ideias”, da partilha de saberes em
movimento, do resgate da vivacidade e do imprevisível. É a arte da defesa e
ataque pelo prazer, pela busca do equilíbrio teórico e emocional. A premiação
desse tipo de prática é também perceber as falhas, as fragilidades, reconhecêlas, superá-las quando possível e, quando não, aprender a conviver; saber
jogar com isso. Mas representa, fundamentalmente, a luta contra o
condicionamento e o adestramento, que conduzem a conformação, aos quais,
como todos, também tenho sido submetido desde que nasci.
O exercício de reflexão e produção cognitiva é também um ensaio para
ajuste de contas comigo mesmo e, quem sabe, de forma mais ambiciosa, com
todos nós diante das inúmeras situações, percebidas (ou não), de incapacidade
que temos de conciliar teoria e prática. É fazendo esse tipo de movimento que
tento me manter alerta ao que Maria da Conceição Almeida ressalta:
Não há pois como repensar os avanços nem os aspectos
nefastos da civilização, da ciência e da tecnologia, nem fazer
uma crítica ao projeto excêntrico da cultura humana se não nos
auto-interrogarmos e reformarmos nossa visão de mundo
(2009; 41).

A construção textual feita em primeira pessoa, trazendo para
composição do escrito a autorreflexão, a autocrítica, as experiências pessoais,
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traços da subjetividade do pesquisador e ferramentas ainda não totalmente
reconhecidas pela academia, como o uso do filme na análise sociológica,
talvez contrariem alguns leitores bem ajustados ao habitus11 acadêmico e da,
ainda predominante, exigência de objetividade na produção de textos
científicos. Talvez essa exigência obedeça ao paradigma positivista que
acreditava/acredita na necessidade de separar o sujeito do objeto científico
para evitar a “contaminação” com valores ideológicos do pesquisador. Nesse
tipo de concepção, se pretende a separação do homem da natureza; nela, não
pertencemos ao mundo e, nos nossos escritos, devemos funcionar apenas
como tradutores do que está exterior, sem que o que sentimos e pensamos
interfira em nenhum momento. Aqui procuro fazer o contrário, religar
conhecimentos e tentar acompanhar os dizeres de Edgar Morin quando propõe
reintroduzir o sujeito no conhecimento e o conhecimento no sujeito. Seguindo
essa perspectiva, no livro que introduz as ideias do pensamento complexo,
Morin salienta que:
Ao desembocar naturalmente na relação sujeito-objeto,
desemboca ao mesmo tempo na relação entre o pesquisador
(aqui eu mesmo) e o objeto de seu conhecimento: ao trazer
consubstancialmente um princípio de incerteza e de auto
referência, ele traz em si um princípio autocrítico e auto
reflexivo; através destes dois traços, ele já traz em si mesmo
sua própria potencialidade epistemológica (MORIN, 2007; 45).

Essa potencialidade traz verdades biodegradáveis que morrem submetidas a
constante autocrítica e renascem ainda mais vivas superando o teor
essencialista. As verdades produzidas através da autocrítica comportam
também o erro e/ou estão abertas a complementações e que nesse processo é
o que consiste o fazer científico; as verdades são provisórias e devem ser
retificadas. Com diz Edgar Morin:
Mesmo consagrando-me inteiramente ao conhecimento
complexo, estou bem consciente de todas as dificuldades
acumuladas para compreender o que vivemos e suportamos:
sei que não sou o Observador/Idealizador estabelecido em
11

O conceito de habitus tem sido utilizado desde Aristóteles, Tomaz de Aquino, Émile Durkheim, etc. No
entanto, utilizo o termo no sentido proposto por Pierre Bourdieu onde o habitus se apresenta como
uma lei social que incorporamos; um princípio unificador que orienta nossa posição no espaço social e
determina até mesmo as nossas preferências de modo geral. Ver: BOURDIEU. Pierre. Sociologia. Org.
Renato Ortiz. São Paulo: Ática, 1983.
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Sirius. Juntamente com 7 bilhões de seres humanos, sou
conduzido por uma aventura louca e grandiosa, terrível e
poética, sou violentamente absorvido pelo local, pelo
contingente. Não existe esperança que não seja um desafio;
existe também o conhecimento. E eu não posso ignorar minhas
ignorâncias. (2013; 20).

Não foram poucas as vezes que revi o que escrevi; não foram poucas as
correções ou substituições de palavras; muitas vezes também questionei o que
formulei como tese; algumas vezes ampliei o que havia de início determinado
como temática, outras vezes reduzi, recortei e enquadrei sistematicamente em
situações desconfortáveis. Tais situações geralmente podem acontecer com as
pessoas que se proponham a realizar trabalhos tão ambicioso quanto este e,
com certeza, ao defender a tese, já terei outras críticas às minhas próprias
cegueiras, que também estarão aqui. Não me assusto e nem me angustio
diante de tal possibilidade. Tudo isso faz parte de ser humano, da produção de
conhecimento e, principalmente, é realçado nas pessoas que se abrem diante
do novo, que atentam para criticar até mesmo as suas verdades estabelecidas.
Alguns pensadores da sociologia francesa contemporânea, cada um a
seu modo, assumem posturas de enfrentamento e de proposição contra a crise
instaurada, aproximando-se, assim, das ideias libertárias as quais compartilho.
Por isso Michel Foucault, Michel Maffesoli, Edgar Morin, Michel Serres, entre
outros, são referenciais importantes na produção reflexiva que aqui proponho
e, somados aos franceses, também cito pensadores como Giorgio Agamben,
Maria da Conceição Almeida, Josimey Costa da Silva, Edgard de Assis
Carvalho e tantos outros que me auxiliam neste percurso desafiador.
É relevante destacar também a incorporação do trabalho de autores que,
através de suas teorias, consolidam uma postura crítica atenta às cegueiras
existentes até mesmo nas formas metodológicas instauradas. Cito o exemplo
do físico Paul Feyerabend que, para além da física, escreveu livros sobre teoria
do conhecimento e crítica metodológica que indicam novas possibilidades de
caminhos que, ao invés de seguir os padrões impostos, privilegiam a
criatividade e a inovação. Também está na essência do trabalho a construção
teórica fundamentada no pensamento complexo: aquilo que é tecido junto,
superando as simplificações e as disjunções dos saberes.
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I. I – As sequências de um plano
Vocês que olham tudo com os olhos sempre abertos,
sua lucidez nunca se banha em lágrimas?
Michel Serres

O estudo do filme não obedecerá a uma sequência lógica ou a uma
reconstituição da trama. Optei por organizar as reflexões utilizando fragmentos
de cenas ou de sequências de forma não linear e não progressiva. A intenção
não é estudar sobre o filme e a sua composição narrativa, mas utilizá-lo como
recurso metodológico que propicie reflexões a respeito da contemporaneidade.
Certo que, em alguns momentos, o roteiro do filme e o roteiro da tese
coincidirão, mas a ênfase é no poder da analogia que Ensaio sobre a cegueira
fornece para a interpretação da realidade contemporânea.
A estrutura dos capítulos também não obedece a uma sequência tão
linear. No primeiro capítulo faço esta tentativa de ajuste de foco; ajuste um
tanto imprevisível, complexo e não determinável previamente. Por trabalhar
com produção de imagens, sei o quanto é difícil ajustar um foco em ocasiões
de saturação de luz, de interferência de sombras inconstantes ou em meio a
brumas. O percurso que realizo na construção da teoria, corresponde também
à produção de imagens tecnológicas, pois é permeado pelo que é visto, pelas
formas de ver, mas também pelo que não é percebido de forma ativa e que, por
isso mesmo, produz cegueiras. As nossas maneiras de pensar e agir,
principalmente o que é fundamentado pelo olhar, são enquadradas dentro de
um padrão de normalidade que, ao mesmo tempo em que acomoda o pensar e
o agir dentro de noções naturalizadas como normais, impossibilita a percepção
de que grande parte dessas ideias e dessas ações são, na maioria das vezes,
reguladas por uma construção social mais ampla.
As teorias que discutem sobre o olhar ou apenas se fundamentam na
visão, na sua maioria, assumem uma crítica negativa ou fazem uma apologia
distanciada do que significa o ver, a visão e o olhar ativo. Geralmente, a
concepção do ver, do olhar, obedece a uma noção oculacentrista que coloca a
visão como o centro de mediação das relações sociais e sem quase nenhuma
relação com as outras possibilidades sensoriais do ser humano. Desde a
psicanálise e a condenação da “sociedade escópica”, passando pela
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percepção da alteridade na filosofia, até as discussões teóricas da sociologia e
as técnicas de trabalho de campo da antropologia, grande parte dessas
disciplinas, assumem uma tendência generalizante e que não atenta para as
diferenças entre o ver e o olhar, entre o que é visto, percebido, sentido e o que
é alucinação e cegueira. Outras apenas reafirmam a supervalorização da visão
e que culmina na legitimação de uma teoria oculacentrista preconcebida.
Acredito que para discutir a questão do olhar e, o seu contraponto, a
cegueira, é necessário não apenas discutir as teorias que se fundamentam na
visualidade, mas também a própria estrutura física do olho e as diferenças
entre ver e olhar. É sobre estas questões que trata o segundo capítulo.
Ainda dentro do movimento da primeira parte da tese, como um texto
complementar ao segundo capítulo, faço um tipo de descrição etnográfica; uma
descrição realmente densa por está envolta em brumas, do olhar da mulher do
médico: solidário, agonístico, vingativo e que se interroga durante o percurso
percorrido do sanatório onde ficaram confinados, passando pela cidade
degradada até a residência do casal, se tudo isso significa liberdade ou apenas
um tipo de prisão mais ampliada.
O terceiro capítulo é o início do segundo movimento da tese. Se abordo
diretamente a questão da visão no primeiro movimento, nesta segunda parte a
direção segue para discutir o não visto, ou melhor, o que muitas vezes é visto,
vivenciado, mas não percebido: as cegueiras que portamos, que herdamos,
que também ajudamos a produzir e a reproduzir. Se o conhecimento é
determinante para isso acontecer, as relações de poder que se estabelecem
mediadas, muitas vezes, pelo olhar no processo de escolarização, nas relações
entre olhar, saber e poder podem também consolidar a perpetuação destas
cegueiras.
A discussão do quarto capítulo é sobre e a visão de mundo que se
produz a partir do não visto e das relações imbricadas de saber e poder que,
pela sua densidade, formam uma bruma, um mar de leite, que nos cega a
todos e ficamos impossibilitados de perceber como tal realidade se constitui.
Utilizo conceitos de pensadores como Michel Foucault e Giorgio Agamben para
abordar a configuração da civilização urbana: o poder difuso, o estado de
exceção, a produção do homo sacer e a caracterização de vida nua: a falta de
proteção e a vulnerabilidade constante. Características que fazem com que
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sigamos confinados, como os cegos do filme e consumindo tudo com avidez ao
mesmo tempo em que estamos inseridos em uma realidade que é praticamente
toda determinada socialmente.
A pretensão é navegar sem seguir o caminho imposto por bússolas de
precisão premeditadas, mas orientando-se também pelas estrelas. As estrelas
como metáforas também estão no cinema e poderão subsidiar reflexões, mas a
pesquisa permeia o que é oferecido pela prática cinematográfica como
interpretação social em confluência com as referências bibliográficas, com a
subjetividade do autor, com a literatura e com a arte; estabelecendo conexões
entre filmes que abordam a questão da cegueira e do olhar com a crítica e
conceituação sociológica/antropológica do conhecimento e que, ao mesmo
tempo, provoca o diálogo com a comunicação, a filosofia, a psicologia, a
semiótica, etc. sem preocupação com fidelidade a áreas específicas.
Dessa
norteadores

forma,
para

os

temas-chaves
a

que

pesquisa

podem
são:

ser

considerados
olhar/cegueira,

contemporaneidade/conhecimento e cinema/imagem/pensamento. Sem seguir
um padrão disjuntivo, levando em consideração as imbricações existentes,
serão definidos, com caráter introdutório em uma tentativa de ajuste de foco, os
primeiros aspectos abordados desta base conceitual para melhor compreensão
de como tais conceitos serão utilizados.
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I.II – Olhar panorâmico: cegueira e visão, contemporaneidade e
conhecimento
Quem não compreende um olhar,
tampouco compreenderá uma longa explicação.
“Mario Quintana”

A cegueira em uma primeira aproximação teórica refere-se ao problema
fisiológico de incapacidade total ou parcial das pessoas para utilização do
sentido da visão. O segundo aspecto é a limitação visual física como temática
de filmes sobre as dificuldades e superações que tal situação envolve. A
aproximação mais recorrente nesta pesquisa é justamente a cegueira que se
apresenta, como no filme Ensaio sobre a cegueira, com seu potencial
metafórico para acusar, demonstrar e desvelar a incapacidade de perceber o
óbvio, o surpreendente, o sutil ou que está no inconsciente; incapacidade de
compreender principalmente o que pode está evidente e sobre o que, inibidos e
reprimidos

pelo

condicionamento,

não

conseguimos

desenvolver

uma

percepção crítica a respeito.
Como contraponto a pretensão inatingível do desvelamento da cegueira,
também exerce uma importância fundamental o conceito de zonas cegas; a
cegueira que está na nossa incapacidade de conhecer de forma inteira, ou
seja, as zonas de sombras do conhecimento tal qual fala Edgar Morin. Para o
sociólogo francês as zonas cegas seriam “um sistema de defesa natural que
não provém de um mecanismo de rejeição” (1986; 102), mas sim de uma
incapacidade que temos de admitir uma dimensão que não nos é possível de
imediato perceber ou conceituar. Talvez seja possível afirmar que, mesmo sem
atentar para esse aspecto, o mapa da contemporaneidade comporta inúmeras
zonas cegas que sequer percebemos as suas localizações e que, em sua
abrangência totalizadora, também se localiza em cada um de nós.
A contemporaneidade aqui estudada não entrará na discussão se o que
vivenciamos na atualidade pode ser definido por “modernidade”, “pósmodernidade”, “hiper-modernidade”, “modernidade líquida”, “tardia” ou qualquer
tentativa de enquadrar conceitualmente uma época a partir de teorias que
fundamentam a organização social vigente a partir de noções generalizantes,
economicistas ou, ampliando um pouco mais, a partir de relações instauradas
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na (e pela) lógica capitalista. É inegável que a revolução industrial capitaneada
pelo capitalismo teve participação efetiva na formatação dos moldes da
sociedade que vivenciamos na atualidade. A globalização do mercado
capitalista também influencia diretamente até nas relações mais íntimas. No
entanto, o contemporâneo que será abordado aqui é intempestivo, no sentido
nietzschiano recuperado por Giorgio Agamben, onde há uma desconexão e
uma dissociação do que é estabelecido. É nesse sentido que é possível definir
a contemporaneidade como:
Uma singular relação com o próprio tempo, que adere a este e,
ao mesmo tempo, dele toma distâncias; mais precisamente,
essa é a relação com o tempo que a este adere através de
uma dissociação e de um anacronismo. Aqueles que coincidem
muito plenamente com a época, que em todos os aspectos a
esta aderem perfeitamente, não são contemporâneos porque,
exatamente por isso, não conseguem vê-la, não podem manter
fixo o olhar sobre ela. (2009; 59).

É assim que surge a necessidade de procurar ver na obscuridade, de receber o
facho de trevas em plena cara e não se assombrar com isso.
Agamben utilizou da teoria do direito romano à poesia pra tentar capturar
tais trevas; as partes obscuras. Aqui opto também por uma incorporação
teórica não ortodoxa e também por uma arte, mas uma arte de luz, o cinema,
que também tem o seu relacionamento íntimo com as trevas; cinema que
comporta a ilusão e que tem o não visto também como composição narrativa;
desde a luz que se projeta, o “escurinho” das salas de cinema, passando pela
não linearidade do tempo, os “fades” imperceptíveis entre as cenas, a parte
escura entre um quadro e outro, o efeito phi, até o “fora de campo”12 que está
implícito nos filmes.
Com

relação

ao

conhecimento,

a

contemporaneidade

tem

a

característica de propagar informações de forma ampla, rápida, mas muitas
vezes superficiais e/ou errôneas. A citação que foi escolhida propositalmente
12

Fade é a aparição/desaparição da imagem. Podendo ser gradativo ou abrupto, tal efeito tem o
objetivo de organizar as sequências, produzindo também significados na composição fílmica. O efeito
phi é o que provoca a ilusão de movimento das imagens. Ao projetar 24 fotogramas separados por uma
fita preta com espaço de 1/24 avos, o cérebro não reconhece o espaço preto e cria uma percepção em
sequência dando a ilusão de movimento. Já sobre o “fora de campo”, Jacques Aumont afirma que o
campo é “um espaço profundo, mas representado sobre uma superfície plana” (1996; 223), ou seja,
uma parte do espaço recortada por um olhar e organizada sob um determinado ponto de vista. O fora
de campo seria o contexto mais amplo do qual foi recortada essa parte do espaço; o que está implícito e
apenas é indicado sua existência pelo que é mostrado no recorte.
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como epígrafe para esse subitem é exemplar de tal característica. A frase:
“quem não compreende um olhar, tampouco compreenderá uma longa
explicação” se propagou nas redes sociais como de autoria de Mario Quintana.
Em toda a obra do poeta não há registro dessa citação e tal disseminação
equivocada, de forma proposital ou não, assume o caráter de verdadeiro e
produz até mesmo certo status de quem a cita, afinal Quintana é um dos mais
eminentes poetas do Brasil.
Existem várias formas de conhecer e inúmeras teorias e escolas que
definem o conhecimento cada uma a seu modo e dependendo da sua época,
da sua área, do seu ponto de vista. O enfoque que é dado aqui é justamente a
ligação convergente entre esta multiplicidade de conhecimentos e a
sobreposição contraditorial: a emergência de um saber teoricamente
fundamentado no olhar e que está em íntima relação com a construção social
da contemporaneidade. Tal forma de saber produz discursos com a intenção
de se sobrepor as demais formas de conhecimento. As instâncias de
consagração, principalmente as universidades e outras instituições de ensino,
legitimam tal discurso que se torna hegemônico como o conhecimento
“verdadeiro”, com alguns casos que se assemelham a propagação da poesia
com a equivocada autoria de Quintana. O caso envolvendo os cientistas Alan
Sokal e Jean Bricmont13 talvez seja revelador do que está sendo afirmado.
Sokal e Bricmont conseguiram publicar um artigo na revista Social Text em que
utilizavam conceitos das ciências exatas, mas também utilizados por alguns
cientistas sociais, seja como analogia, metáfora ou mesmo em busca de
inovações conceituais. No artigo os autores imitam o formato de escrita dos
cientistas sociais utilizando de forma equivocada cada conceito abordado. A
pretensão de Sokal e Bricmont era desmascarar as “imposturas intelectuais”
daqueles, por eles chamados, “cientistas” pós-modernos. No entanto, tal caso
deixou transparecer mesmo foi a arrogância e a postura antiética dos autores
do artigo ao tentarem desqualificar a produção de outros cientistas ancorados

13

A polêmica, provocada pelo caso mencionado, se propagou pelo meio acadêmico de forma
abrangente, mas, no Brasil, se tornou pública a partir de artigos e resenhas publicadas em jornais de
grande circulação. A Folha de São Paulo disponibiliza online uma compilação de vários artigos publicados
sobre o caso: http://www.physics.nyu.edu/sokal/folha.html, acesso em 16 de abril de 2015.
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em uma pretensa Verdade científica14. Sobre as divisões entre os tipos de
conhecimento, Conceição Almeida afirma que:
Sobretudo nos três últimos séculos, o pensamento crítico
científico foi se especializando, purificando seus saberes e
tornando cada vez mais difícil o intercâmbio com outros
sistemas de representação do mundo. Estabeleceu-se, a partir
de uma específica visão de mundo, uma forma de fazer e uma
rota a seguir que representam claras sinalizações da
separação entre uma cultura científica, identificada com
saberes técnicos e as chamadas ciências exatas, e uma cultura
humanista, identificada com áreas de conhecimento mais
reflexivas e interpretativas. (2010; 69).

O problema é que o conhecimento fundamentado em saberes técnicos
se autoproclama como o ápice do homo sapiens e deslegitima as demais
formas de conhecimento.
Edgar Morin destoa dessa forma de pensar disjuntiva e que se polariza
entre “duas culturas”. Para Morin (2013) ainda estamos é na “Idade de Ferro
planetária”, na “Pré-história do espírito humano” e que a nave espacial Terra,
na atualidade, tem sido conduzida por quatro motores que estão incontrolados:
ciência, técnica, economia e lucro. Estamos sendo impulsionados na direção
de uma catástrofe em cadeia e uma das formas de conhecimento que poderia
pensar e sugerir possibilidades de evitar tal catástrofe contribui também para a
sua concretização. Afinal a fabricação da bomba atômica e as armas de
destruição em massa não foram inventadas por índios ou idealizadas nas
comunidades rurais.
Para não ficar na cômoda situação de aceitar o encaixe proposto pela
rigorosidade do conhecimento exercido na academia, sigo as estratégias e
percepções do pensamento complexo em relação ao conhecimento, pois o
próprio “ato de conhecer é um processo de extrema complexidade que envolve
a inteligência, o pensamento e a consciência” (SILVA, 2012; 67) e que é
preciso atentar para as ligações e religações que o próprio exercício de
conhecer propicia: temos uma subjetividade que é construída também pela
objetividade do social da qual também somos construtores.
Uma das formas de construção de conhecimento, na atualidade, tem a
característica de se confundir com a profusão de imagens que permeia a vida

14

Ver: SOKAL, Alan; BRICMONT, Jean. Imposturas intelectuais. Rio de Janeiro: Record, 2006.
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cotidiana muitas vezes produzindo um efeito anestesiante, como afirma
Josimey Costa da Silva. A abordagem principal que me direciono é para outro
efeito causado pelo conhecimento intermediado pelas imagens, que é o fato de
que:
A disseminação de visões de mundo que ocorrem por
intermédio da invasão das imagens também constrói outros
mundos, brechas possíveis que fornecem uma imagem múltipla
da sociedade como um palimpsesto. O plurissemantismo da
imagem é um portal para o que há na imagem, antes e além
dela; é a motivação psicológica que repercute em todas as
direções, algumas delas não prevista, sequer imaginadas
(SILVA, 2012; 68).

Esta tese talvez seja um exemplo cabal da possibilidade da imagem
auxiliar na produção de conhecimento, principalmente por buscar a reflexão
subsidiada também por produções cinematográficas. Por outro lado, é
impossível não atentar para os efeitos perversos que a proliferação de imagens
provoca e tal fato não deixará de ser levado em consideração.
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I.III. Cinema e pensamento

Estamos diante de algo intolerável. Alguma coisa de muito forte ou muito bela que nos
retira toda a possibilidade de ação, que nos cega. Algo ficou forte demais na imagem.
Os clichês nos permitem apreender apenas o que nos interessa das coisas. Ver cada
vez menos, cegos. Mas um outro tipo de imagem é possível: que faça surgir a coisa
em si mesma, no seu excesso de horror e beleza. Uma iluminação. Tornar-se
visionário. Um cinema de vidente.
Nelson Brissac Pereira

O cinema é um artefato que tem caracterizado a contemporaneidade. É
arte e indústria que tem reconhecida a sua função de tecnologia da civilização
reproduzindo conhecimento e que pode atuar como dispositivo de consolidação
das normas sociais. No entanto, o cinema também pode ser ferramenta de
pesquisa e instrumento cognitivo; uma produção contracultural e uma arte que
pode possibilitar reflexão, inclusive, contestando às relações de poder. Cinema,
como utilizado nesta pesquisa, corresponde à concepção da prática
cinematográfica de cineastas como Glauber Rocha que acreditam na sétima
arte como potência também de pensamento e atitude para além dos
maniqueísmo de esquerda ou direita.
O cinema deveria promover a desalienação de um gosto
espectatorial colonizado pela estética comercial-popular de
Hollywood, pela estética populista-demagógica do bloco
socialista e pela estética burguesa do cinema de arte europeu
(STAM, 2003; 115).

O cinema como ferramenta metodológica corresponde ao que o
Semioticista Yuri Lotman (1978) nos faz perceber quando diz que o filme:
Parece com um organismo vivo sendo também uma
concentração de informações de organização complexa, por
esse aspecto é possível salientar também a sua função
pedagógica que não só reproduz uma linguagem, mas também
produz uma linguagem própria, polifônica e ensina a interpretála: o cinema fala-nos; fala-nos através de várias vozes que
formam contrapontos extremamente complexos. Fala-nos e
quer que o compreendamos (p.181).

É essa característica que não pode ser desprezada e que é cabível de
ressaltar: a abertura de significados e utilizações possíveis dos filmes, o
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potencial de transmissão de informações e de sociabilidade propiciados. O
cinema é uma arte múltipla e repleta de poder simbólico.
O cinema é profundamente aberto a todos os simbolismos, a
todas as representações coletivas, a todas as ideologias, à
ação das diversas estéticas, ao infinito jogo das influências e
filiações entre as diferentes artes e as diferentes escolas, a
todas as iniciativas individuais dos cineastas (“renovações”),
etc. Assim, é possível tratar o conjunto dos filmes como se eles
fossem diferentes mensagens de um único código15 (METZ,
1980; 41).

O cinema tem uma amplitude de significação e se faz necessário um
direcionamento conceitual específico, pois, como realça Edgard de Assis
Carvalho, é como se operasse com os mecanismos do pensamento selvagem;
um mergulho no sensível.
O cinema, caverna simbólica na qual o homem se mostra como
ele verdadeiramente é, fornece o exemplo cabal da
retroalimentação das esferas do real e do imaginário. Em
qualquer filme, essa circulação se atualiza peremptoriamente,
como se estivéssemos diante de um operador simbólico que
aciona emoções incontidas, medos arcaicos, desejos
inconfessáveis e ódios reconhecidos. (2003; 90).

É nesse sentido que o cinema pode ser uma linguagem amplificadora de
cognição: “uma zona obscura antropocósmica que fornece pistas para a
decifração dos enigmas da cultura” (idem, ibdem; 93).
Não é cabível enquadrar a pesquisa com cinema em algo reducionista,
pois, como afirma Josimey Costa da Silva:
O cinema é um vasto e complexo fenômeno sócio-cultural, um
conjunto multidimensional que não se presta a um estudo
rigorosamente unitário, pois compreende tal gama de aspectos
que
demanda
abordagens
transdisciplinares
e
multimetodológicas (2012; 23).

É pensando em tal característica que a abordagem predominante neste
trabalho relaciona a prática cinematográfica, o estudo do filme com a teoria do
pensamento complexo, pois tal relação permite perceber o cinema “como uma

15

O autor grifou a frase justamente para enfatizar a diferença que ele propõe entre cinema e filme:
cinema como gênero (igual à literatura, pintura, teatro) e filme como objeto singular, como produto do
cinema (igual ao livro para a literatura, o quadro para a pintura e a peça para o teatro). Tal diferenciação
também é adotada por está pesquisa.
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mídia pluridmensional que só se efetiva num circuito recursivo que envolve a
emissão, o meio, a recepção, o ruído, o contexto, o corpo e espírito” (Idem,
ibdem; 24). Cinema que não exclui as múltiplas características de ser ao
mesmo tempo: técnica, prática social, arte e magia.
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I.III. I – Filme propulsor para a análise sociológica
O filme16 tem conquistado relativo espaço como mídia pedagógica
principalmente por professores que atentam para o que tem acontecido na
contemporaneidade na proliferação das relações mediadas por imagens, no
que, o já citado, Michel Maffesoli (1995) chamou de “mundo imaginal”. No
entanto, grande parte do uso do cinema com fins educativos ainda acompanha
a superficialidade propiciada pelas imagens do entretenimento e do espetáculo.
Tanto como recurso pedagógico em sala de aula quanto como
fundamentação teórica nos escritos acadêmicos, a utilização de imagens
produzidas através de tecnologia permanece ainda como um aditivo, um
suporte ilustrativo. Tal fato pode contribuir para o surgimento e/ou
fortalecimento do hábito de assistir filmes, mas também corre o risco de fazer
com que os filmes percam o potencial de provocar um pensamento crítico, de
propiciar o debate e o aprendizado, além de minimizar o exercício de ludicidade
e pratica imaginativa inerente a exibição de filmes.
Outra utilização corriqueira é a exibição das imagens audiovisuais com
uma perspectiva didaticamente moralista e reguladora. A intenção, nesse caso,
é direcionada para a reprodução dos padrões estabelecidos socialmente sendo
o filme, nesse sentido, utilizado como dispositivo de transmissão e
conformação ideológica, uso que nem sempre obtém os resultados almejados.
Nos escritos acadêmicos, os filmes geralmente servem de instrumental
para exemplificar alguma teoria ou como demonstração retórica e de erudição
dos autores. Não são muitos os que conseguem perceber e explorar a abertura
de utilizações e significados propícios aos filmes; explorar o cinema como uma
ferramenta que potencializa o aprendizado e que pode ser utilizado como um
fim em si ou como impulsionadores de discussões, produção teórica; cinema
não apenas como acessório, mas a imagem/movimento como choque no
pensamento: cinema como provocação, tal qual teorizou Gilles Deleuze:
Há choque das imagens entre si segundo a dominante delas,
ou choque na própria imagem segundo todos os seus
componentes: o choque é a forma mesma da comunicação do
movimento nas imagens. [...] o choque tem um efeito sobre o
espírito, ele o força a pensar, e a pensar o Todo. O todo
16

A utilização da palavra “filme” corresponde ao “fato fílmico”, citado por Christian Metz (1980), como
discurso significante e não um objeto físico como a película enrolada no carretel.
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precisamente só pode ser pensado, pois é a representação
indireta do tempo que decorre do movimento. Ele não decorre
deste como um efeito lógico, analiticamente, mas
sinteticamente, como o efeito dinâmico das imagens “sobre o
córtex inteiro”. [...] Já a imagem, visual ou sonora, tem
harmônicos que acompanham a dominante sensível, e entram
por conta própria em relações supra-sensoriais: é isso a onda
de choque ou a vibração nervosa, tal que não se pode mais
dizer “vejo, ouço”, mas SINTO, “sensação totalmente
fisiológica”. E é o conjunto dos harmônicos agindo sobre o
córtex que faz nascer o pensamento, o PENSO
cinematográfico (DELEUZE, 2005; 191-192).

Buscando ir além dos trabalhos meramente ilustrativos, mesmo que em
alguns momentos as imagens também cumpram o papel de ilustração, o
objetivo nesta pesquisa é utilizar o filme como disparador de reflexões; uso
transgressor do cinema; uso de forma múltipla apostando na análise do filme
feita em uma perspectiva mais abrangente, e não o domesticando isolando-o
em determinada escola teórica. Tal posicionamento pode conseguir ultrapassar
as dicotomias que por muito tempo fizeram se digladiar teóricos: registro,
representação ou impressão da realidade, ficção ou documentário, mainstream
ou de vanguarda, etc. Todas essas questões se tornam secundárias diante da
percepção do cinema como transgressão e problematização. A superação
dessas dicotomias pode propiciar um ganho quando é possível atentar para o
que Yuri Lotman menciona sobre a arte (inserindo o cinema nesse contexto):
A arte não se limita a reproduzir o mundo com o automatismo
inerte de um espelho: ao transformar em signos as imagens do
mundo, a arte enche-o de significações (1978; 30).

O filme foi escolhido levando em consideração às significações que fala
Lotman e as possibilidades de provocação, de problematização e denúncia das
relações de perversão da sociedade. Ensaio sobre a cegueira se adequou a
pesquisa justamente por perpassar em praticamente toda a sua narrativa a
relação entre cegueira/olhar e algumas questões sociais aqui interpretadas
como características da contemporaneidade.
A opção de trabalhar mais especificamente com o filme e não
diretamente com a obra escrita de José Saramago se deve à escolha
metodológica de adequar o audiovisual à pesquisa acadêmica e pela riqueza
da conciliação estética e narrativa aglutinada no filme, mas tal preferência não
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inviabiliza a consulta ao livro de Saramago, ao livro de Fernando Meirelles
sobre a filmagem de Ensaio sobre a cegueira ou ao site que o cineasta
hospedou na internet relatando a construção do filme e as dificuldades
inerentes a esse processo. A ênfase no filme não impede também que essas
outras mídias sejam inseridas de forma complementar na pesquisa, como
também outros filmes que contribuirão com o desenvolvimento das reflexões.
Filmes como A primeira vista (1999), Janela da alma (1999), filmes sobre a
história de vida de Hellen Keller: Deliverance (1919), O milagre de Anne
Sullivan (1962) e o filme indiano Black (2005), entre outros, são filmes que
também abordam a questão da cegueira, em suas múltiplas expressões; com
temas característicos das relações e problemas inseparáveis da vivência
cotidiana.
A utilização que faço do filme Ensaio sobre a cegueira se aproxima da
noção de um fenômeno poético onde a reflexão não se fundamente
diretamente na primazia da imagem e sim que as imagens se relacionem com
o imaginário de forma aberta e criadora e não um exercício simplesmente de
Figura 1: Exibição do filme Ensaio sobre a cegueira com audiodescrição.
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reprodução.
Durante a elaboração desta tese, o filme foi exibido algumas vezes e
com discussões posteriores as exibições. Em algumas ocasiões utilizei o
recurso da audiodescrição17 e os presentes que não fossem cegos ficaram com
vendas nos olhos (Figura 1, p. 34 e figura 2, p. 35). A reação de grande parte
dos vendados foi surpreendente. Quase ninguém conseguiu ficar “cego”
durante todo o filme e algumas pessoas confessaram que ficaram “sufocadas”
enquanto estavam vendadas. Outras relataram a perda da noção espacial e o
incomodo constante provocado pela impossibilidade de ver o que estava sendo
descrito. Aquelas pessoas que não tinham assistido ao filme anteriormente
puderam comentar com mais riqueza imaginativa do que aquelas que já
haviam assistido ao filme sem vendas.

Figura 2: Público vendado participando da exibição do filme audiodescrito.

17

A audiodescrição é uma técnica que pode ser considerada revolucionária justamente por permitir o
acesso das pessoas que não enxergam a descrição das imagens que estão sendo exibidas. A
audiodescrição é o recurso que permite a inclusão de pessoas com deficiência visual como espectadores
em cinemas, teatros e programas de televisão. As imagens que vão sendo apresentadas são
acompanhadas por uma voz que descreve o que está sendo exibido. O site: www.audiodescricao.com.br
é um espaço de difusão online de trabalhos audiovisuais e texto sobre a audiodescrição e pode fornecer
informações mais amplas sobre o assunto.
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As pessoas que são cegas realmente e que participaram das exibições não
tiveram a reação negativa a respeito da imagem da pessoa cega no filme;
conseguiram atentar para o recurso metafórico em que a cegueira foi utilizada
e também não polemizaram ou se surpreenderam com o fato do personagem
que já era cego anterior ao surto ter se tornado bandido18. Ressaltaram que
também existia já outro personagem parcialmente cego, que era o homem da
venda preta (Figura 3, p. 36), e que é um dos personagens mais interessante e
íntegro do filme, ou seja, o fato de estar cego não significa que aquela pessoa
é portadora de um caráter excepcional.

Figura 3: Cena do filme Ensaio sobre a cegueira – O velho da venda preta.

18

A federação de cegos dos Estados Unidos (NFB, na sigla em inglês) chegou a organizar protestos
contra a exibição no país, alegando que o filme retrata os cegos como monstros. O presidente da
entidade, Marc Maurer, ele próprio um cego, avalia que o filme reforça estereótipos incorretos e
prejudiciais, como o de que cegos são dependentes e desorientados. "O filme retrata cegos como
monstros e acho que isso é uma mentira. A cegueira não transforma pessoas de centes em monstros,"
criticou. Matéria completa disponível em: http://veja.abril.com.br/noticia/variedade/protestos-novofilme-meirelles-348674.shtml, acesso em 30 de outubro de 2008.
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Como nas discussões após as exibições do filme audiodescrito, a
abordagem que faço não obedece à análise fílmica tradicional. O conteúdo
narrativo, as formas representacionais, as questões estéticas e as técnicas
inerentes à produção de cada filme não serão analisadas separadamente, mas
fazem parte também do corpus teórico conciliando a teoria fílmica com a
análise sociológica e com elementos da antropologia audiovisual. No entanto,
na elaboração da análise, é preciso organizar o estudo para poder realizar um
aprofundamento mais detalhado das informações contidas no filme, talvez
decorra daí a necessidade de um ajuste de foco sem aprisionar as reflexões
dentro de noções por demais sistemáticas. Levando tal fato em consideração,
optei por seguir parcialmente as cinco categorias apontadas por Metz como
essenciais para a compreensão de uma estrutura fílmica. São elas:
1º a própria percepção visual e auditiva (sistemas de
construção do espaço, “figuras” e “funções”, etc.), na medida
em que constitui um grau de integibilidade adquirido19 e
variável de acordo com as culturas; 2º o reconhecimento, a
identificação e a enumeração dos objetos visuais ou sonoros
que aparecem na tela, isto é, a capacidade (também cultural e
adquirida) de manipular corretamente o material denotado que
o filme apresenta; 3º o conjunto dos “simbolismos” e das
conotações de várias ordens que se prendem aos objetos ou
às relações entre objetos, fora dos filmes (na cultura), mas
também dentro deles; 4º o conjunto das grandes estruturas
narrativas (...) que aparecem nos relatos em geral, fílmicos ou
não fílmicos, apresentados por uma dada civilização; 5º
finalmente – e apenas finalmente –, o conjunto dos sistemas
propriamente cinematográficos (isto é, próprios dos filmes
unicamente e comuns a todos os filmes) que conseguem
organizar, num discurso de tipo especial, os vários elementos
fornecidos ao espectador pelas quatro instâncias precedentes
(1980; 37).

A análise dos filmes, neste trabalho, não se filia exclusivamente a
análise estrutural ou semiológica proposta por Metz. Alguns recursos desse
tipo de análise serão utilizados de forma implícita no texto, principalmente na
construção discursiva dos filmes. As cinco categorias de análise expostas
acima serão levadas em consideração como formas facilitadoras para o
entendimento da construção fílmica, mas não como estruturantes na
construção do texto.

19

Grifo do autor.
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É importante salientar que o cinema compreende outra linguagem e é
necessário ter o cuidado com a tradução: transformação da linguagem
imagética e sonora para a escrita. Para realizar esse processo de tradução é
necessário compreender o discurso e a linguagem fílmica para descobrir as
diversas mensagens que um filme pode repassar. Christian Metz (1980)
classifica as configurações significantes em cinco espécies: “a imagem, o som
musical, o som fonético das ‘falas’, o ruído, o traçado gráfico das menções
escritas” (p. 15). Tais características, em consonância com o roteiro e aliadas
aos planos e a montagem, em uma estrutura geralmente sequencial, é o que
provoca a organização interna do sentindo dentro de cada filme.
Analisando a organização interna do filme e sua construção narrativa foi
possível pensar a ligação entre o filme Ensaio sobre a cegueira e a afirmativa
da predominância do olhar nas relações cotidianas e na produção de
conhecimento, como também com a crise contemporânea.
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II. Sobre o olhar
Os animais viveram perfeitamente bem sem olhos durante 200
milhões de anos. Alimentavam-se de algas. Mergulhavam.
Pulsavam. Então surgiram os olhos – e aí começou a diversão.
Simon Ings

Metrópole em caos; carros, trânsito enlouquecido e enlouquecedor.
Alerta: um sinal vermelho e tudo para; sinal verde. Buzinas, engarrafamento,
pedestres andando rápido, reclamações, caos. Um carro continua sem
movimento diante do semáforo aberto e o trânsito permanece parado. Um
homem no interior do veículo se desespera. Outras pessoas se aproximam
para questioná-lo porque continua parado e o homem declara: Estou cego!
Esta é a descrição das cenas que introduzem o filme Ensaio sobre a Cegueira
(Blindness, Japão/Canadá/Brasil, 2007) e que, de imediato, nos induz a
questionar, como também o faz outros personagens que socorrem o homem
parado dentro do veículo: que cegueira é esta?
A adaptação cinematográfica do livro homônimo de José Saramago é
uma interpretação do romance realizada pelo cineasta brasileiro Fernando
Meirelles20 e pelo roteirista canadense Don McKellar21. O filme produz muitos
outros questionamentos e não apenas que tipo de cegueira submete o homem

20

Talvez não fosse possível encontrar um cineasta com o perfil tão adequado para uma pesquisa que
relacione cinema/cegueira/olhar. Fernando Meirelles começou seus trabalhos com audiovisual na
produtora “Olhar Eletrônico” e dois outros filmes dirigidos por ele também abordam a questão da
cegueira nos seus aspectos metafóricos. O filme, que foi indicado à premiação em quatro categorias do
Oscar em Hollywood, Cidade de Deus (2002), mostra o cotidiano em uma favela, expondo o que,
geralmente, é camuflado; o que grande parte das pessoas não percebe ou finge não ver. É possível até
mesmo comparar o fotógrafo de Cidade de Deus com a personagem de Julianne Moore em Ensaio Sobre
a cegueira, pois o mesmo é o único que, através das lentes da sua câmera fotográfica, tem um olhar que
consegue visualizar o caos instaurado e sente as consequências de tal percepção. O cineasta também
dirigiu, entre outros filmes, O jardineiro fiel (2005), longa-metragem que faz uma acentuada crítica a
indústria farmacêutica por testar medicamentos utilizando cobaias humanas na África onde tal
atividade, ao invés de ser percebido e acentuado o seu aspecto criminoso, recebe o status de “ação
humanitária”.
21

Roteirista, ator e cineasta canadense, dirigiu os filmes: A última noite (1997) e The grand seduction
(2013). Roteirizou: A última noite, O violino vermelho (1998), Blindness (1997) e Trinta e dois curtas
sobre Glenn Gould (1993). Como ator, atuou nos filmes: Exótica (1994), O violino vermelho e no filme
Existenz (1999), este último dirigido pelo cineasta David Gronenberg. Em Ensaio sobre a cegueira Don
McKellar fez o papel do ladrão que rouba o carro do primeiro cego.
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parado no semáforo. O filme Ensaio sobre a cegueira, não segue com
fidelidade o texto de Saramago, mas ressalta a intertextualidade.
Talvez a prática da intertextualidade seja um dos fundamentos do filme,
pois há constantes referências de outras artes como a literatura em seus
diversos gêneros, a pintura: a cena em que os cegos saem do manicômio se
assemelha até mesmo no enquadramento com o quadro A parábola dos cegos

Figura 4: Cena de Ensaio sobre a cegueira – Cegos caminhando na rua.

Figura 5: Pintura de Pieter Brueguel: A parábola dos cegos.
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de Pieter Brueguel (ver ilustrações, p. 40), o próprio Fernando Meirelles (2010)
reconhece a cena como uma homenagem a tal obra de arte. Meirelles também
cita Hieronymus Bosch, Rembrandt, Malevich, Francis Bacon, dadaístas,
cubistas, gravuras japonesas e telas de Lucian Freud como homenageados na
estética do filme.
A música e o cinema também ganham suas homenagens, além do filme
ter o caráter meta-cinematográfico por fazer o cinema enfrentar algo difícil de
ser imaginado: como transformar em imagem a cegueira, o não ver. Talvez um
dos diferenciais seja a presença constante do desfocado e a variação
constante da distância focal, da mancha branca como uma bruma inundando a
tela, os cortes curtos e velozes, os super closes e também a câmera ao acaso
e sem enquadramento. O uso de tal câmera é denominado de “fishing”;
realmente um tipo de pescaria, que tira o que conseguir captar sem grandes
expectativas, mas que quase sempre tem resultados bastante significativos;
mérito do diretor de fotografia César Charlone que conseguiu efeitos visuais
que diretamente podem ser interpretados como imagens de cegueira, da
cegueira branca. A inserção da trilha sonora22 também contribui para esta
compreensão da cegueira, pois os elementos sonoros que compõem a trilha
estão intimamente relacionados com as ações do filme e bem inseridos no
contexto confirmando a teoria de Edgar Morin (1997) de que a música no filme
propicia uma presença afetiva por está relacionada também aos momentos de
emoção. O diferencial de Ensaio sobre a cegueira é que os autores não
optaram pela sintonização de música rápida com momentos tensos, mas, ao
contrário, música com ritmo menos acelerado, mas com variações que podem
servir como alertas e pontos de ligação entre as cenas de ação, funcionando
quase como uma narração subentendida as interações vocalizadas.
O semáforo vermelho, verde e os transtornos do trânsito e dos
transeuntes é justamente o início do filme no momento em que a primeira
pessoa fica cega. Esse homem (Yusuke Iseya) que ficou repentinamente cego
é ajudado por outra pessoa (Don McKellar) que o leva para casa e, após deixalo sozinho, rouba o seu carro. Assim vai se sucedendo o contágio. O ladrão
22

A trilha sonora do filme foi composta pelo grupo brasileiro de música instrumental Uakti. Grupo que
ficou conhecido por utilizar instrumentos musicais não convencionais, construídos pelos próprios
integrantes. Mais informações: http://www.uakti.com.br/
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também fica cego e não consegue mais guiar o veículo. O primeiro cego é
levado por sua mulher (Yoshino Kimura) ao oftalmologista (Mark Ruffalo). O
médico não consegue diagnosticar qual o problema que o afeta e encaminha o
paciente para o hospital. A sequência demonstra o impacto da disseminação
da cegueira. Todas as pessoas que estavam na recepção do consultório do
oftalmologista são contaminadas: o velho da venda preta (Danny Glover), o
garotinho estrábico (Mitchell Nye), a moça dos óculos escuros (Alice Braga), o
próprio oftalmologista e todos os demais personagens, exceto, como já foi
afirmado, a mulher do médico (Julianne Moore).
A propagação da cegueira e a situação dos contaminados podem ser
interpretadas como analogias com a contemporaneidade e é tal questão que
norteará as reflexões sobre a íntima relação entre olhar e cegueira, entre ver,
vivenciar e não perceber, pois o cinema, como afirma Jacques Aumont (1993),
está inteiramente dirigido ao ver23. O autor cita Christian Metz quando diz que o
espectador é “todo-vidente”. Acrescentaria que somos um todo-vidente e, ao
mesmo tempo, um todo-ouvinte e um todo-pensante. Jamais o espectador
estará passivo diante de qualquer exibição. Diversos autores questionaram a
ilusória passividade do espectador, mas realço a importância da reflexão de
Jacques Ranciere ao perceber que o espectador das artes se assemelha
também aos estudiosos, sejam eles alunos ou pesquisadores. Assim Ranciere
declara o processo ativo do espectador anunciando que a emancipação:
começa quando se questiona a oposição entre olhar e agir,
quando se compreende que as evidências que assim
estruturam as relações do dizer, do ver e do fazer pertencem à
estrutura da dominação e da sujeição. Começa quando se
compreende que olhar é também uma ação que confirma ou
transforma essa distribuição das posições. O espectador
também age, tal como o aluno ou o intelectual. Ele observa,
seleciona, compara, interpreta. Relaciona o que vê com muitas
outras coisas que viu em outras cenas, em outros tipos de
lugares. Compõe seu próprio poema com os elementos do
poema que tem diante de si. Participa da performance
refazendo-a à sua maneira, furando-se, por exemplo, à energia
vital que esta supostamente deve transmitir para transformá-la
em pura imagem e associar essa pura imagem a uma história
que leu ou sonhou, viveu ou inventou. Assim, são ao mesmo
tempo espectadores distantes e intérpretes ativos do
espetáculo que lhes é proposto. (2012; 16/17).
23

Tal afirmação pode, em parte, ser levada em conta até o surgimento da audiodescrição. Ver nota, p.
32.
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A atividade pensante do espectador está no somatório do que se vê, no que se
escuta e no que se sente de forma mais ampla e que o atinge, direcionando-o
para a emancipação do pensamento:
O poder comum aos espectadores não decorre de sua
qualidade de membros de um corpo coletivo ou de alguma
forma específica de interatividade. É o poder que cada um tem
de traduzir à sua maneira o que percebe, de relacionar isso
com a aventura intelectual singular que o torna semelhante a
qualquer outro, à medida que essa aventura não se assemelha
a nenhuma outra. Esse poder comum da igualdade das
inteligências liga indivíduos, faz que eles intercambiem suas
aventuras intelectuais, à medida que os mantém separados
uns dos outros, igualmente capazes de utilizar o poder de
todos para traçar seu caminho próprio. O que nossas
performances comprovam – quer se trate de ensinar ou de
brincar, de falar, de escrever, de fazer arte ou de contemplá-la
– não é nossa participação num poder encarnado na
comunidade. É a capacidade dos anônimos, a capacidade que
torna cada um igual a qualquer outro. Essa capacidade é
exercida através de distâncias irredutíveis, é exercida por um
jogo imprevisível de associações e dissociações. (idem; 20/21).

Ensaio sobre a cegueira, o filme, se ajusta adequadamente a pesquisa
justamente por estar dentro deste dispositivo que nos transforma em “todoaudiovisual” e que provoca o pensamento, a inquietação. O filme trata
diretamente das implicações do ver e do não ver na sociedade; não apenas
sobre o estar cego, mas, fundamentalmente, sobre ver e não olhar, não reparar
e também sobre a importância do que se escuta.
Será que realmente procede a afirmação que diz que a visão é o sentido
predominante nas relações sociais e na produção de conhecimento? Não são
poucos os autores que abordam tal questão. Não é de estranhar que o
especialista da visão, o oftalmologista, valorize com paixão e zelo tal sentido:
A história da peregrinação da espécie humana sobre a
superfície terrestre, desde os mais ancestrais hominídeos até o
tipo mais moderno, o Homo Sapiens, juntamente com todos os
seus conflitos, conquistas, preconceitos raciais, religiosos e a
sua belicosidade frente ao domínio territorial e energético,
jamais poderia ser contada e passada a cada geração não
fosse um dos mais sublimes sentidos somáticos que percebe
mais de setenta por cento de tudo que nos rodeia: a visão
(PASCARETTA JÚNIOR, 2008; 28).

Em um ciclo de conferências realizado nos anos de 1980, o filósofo
Adauto Novaes conseguiu reunir diversos pensadores: cineastas, poetas,
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sociólogos, médicos, psicanalistas, críticos de arte, historiadores, jornalistas,
etc. debatendo sobre o olhar. Os especialistas discutiram a questão da
visualidade

em

suas respectivas áreas ou em diálogo

com outras

especialidades. As conferências resultaram em um livro que trata de forma
minuciosa sobre o tema24. Mas o que quero ressaltar é que, nesse livro, a
filósofa Marilena Chauí faz uma reflexão onde procura atentar para a ligação
entre a filosofia e a visão; como a visão serviu de paradigma para o pensar. No
texto, a autora enaltece a grande influência do olhar na história do pensamento
filosófico e afirma que:
ver não é pensar e pensar não é ver, mas que sem a visão não
podemos pensar, que o pensamento nasce da sublimação do
sensível no corpo glorioso da palavra que configura campos de
sentido a que damos o nome de ideias. Que o pensamento não
são enunciados, juízos, proposições, mas afastamentos
determinados no interior do Ser. Que não é contato invisível de
si consigo, interioridade transparente e presença a si, mas
excentricidade perante nós a partir de nós (NOVAES, 1988;
60).

Chauí conclui seu raciocínio não minimizando a importância do olhar no
pensamento filosófico, mas sim ressaltando a necessária alteridade que o
pensamento fundamentado na visão incorpora no saber filosófico:
O olhar ensina um pensar generoso que, entrando em si, sai de
si pelo pensamento de outrem que o apanha e o prossegue. O
olhar, identidade do sair e do entrar em si, é a definição mesma
do espírito (idem, ibdem; 61).

Se na filosofia o olhar tem um caráter fundante e de contribuição direta
para o pensamento, na psicologia, e mais diretamente na psicanálise, o olhar
assume um papel também central, mas com valorações diferenciadas. Autores
como Antonio Quinet denunciam a desvalorização dos demais sentidos, pois
desde as experiências realizadas por Charcot25 e, principalmente, sobre o que
escreveu Sigmund Freud quando aponta que a civilização humana só teve

24

O nome da coletânea organizada por Adauto Novaes é justamente O olhar e foi lançado em 1988 pela
Companhia dos livros.
25
Jean-Martin Charcot foi um médico-psiquiatra francês e teve como alunos, entre outros: Sigmund
Freud, Albert Londe (fotógrafo e médico que auxiliou no desenvolvimento do raio x) e Alfred Binet (um
dos pioneiros do teste que mede o quociente de inteligência, o conhecido Q.I.). Charcot contribuiu para
o diagnostico de várias doenças mentais, tais como: afasia, aneurisma, as causas da hemorragia cerebral
e a síndrome de tourette. Um dos métodos mais valorizados por Charcot era justamente a hipnose.
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início quando o homem deixou de andar de quatro apoios, agachado, fato que
pode ter causado a predominância do olhar:
O processo fatídico da civilização ter-se-ia assim estabelecido
com adoção pelo homem de uma postura ereta. A partir deste
ponto, a cadeia de acontecimentos teria prosseguido,
passando pela desvalorização dos estímulos olfativos e o
isolamento no período menstrual até a época que os estímulos
visuais se tornaram predominantes. (1997; 54).

Alguns processos patológicos na teoria freudiana também estão
diretamente ligados ao olhar. Disfunções como o fetichismo e o narcisismo e o
que a psicanálise percebe como seus distúrbios consequentes: o voyeurismo e
o exibicionismo são exemplares. Também teve grande importância a
plasticidade visual contida nos sonhos. É neste sentido que o olhar passa a ter
um caráter fundamental nas interpretações e análises da psicanálise. Quinet se
fundamenta em Jacques Lacan, para quem a visão também é determinante, e
afirma que o olhar:
Levanta o véu de horror que o gozo escópico provoca e nos faz
descobrir que o olhar da Medusa está na posição de comando
em nossa civilização, visto seu efeito de petrificação e
fascinação (2004; 11).

Sobre a sociedade escópica Quinet afirma que:
É a pulsão escópica que confere o caráter de beleza ao objeto
desejado do mundo sensível e permite que o sujeito o “toque
com os olhos” e o “desnude com o olhar” (idem, ibdem).

A sociedade escópica seria então a sociedade contemporânea “onde
encontramos o poder da imagem, a prevalência do ideal do espetáculo, o
imperativo da transparência e a vigilância social como forma de controle da
sociedade” (2004; 272). O autor reforça que a partir dessa configuração social
que une a sociedade do espetáculo teorizada por Guy Debord com a sociedade
disciplinar foucaultiana, surge a “pulsão escópica” que é uma inversão da
noção de alteridade percebida por Marilena Chauí. Aqui o olhar ultrapassa a
influência sobre o pensamento e atinge diretamente, e de forma negativa, o
comportamento dos indivíduos:
O olhar, excluído da simbolização efetuada pela cultura sobre a
natureza, que retorna sobre a civilização, trazendo o gozo do
espetáculo e o imperativo do supereu de um empuxo-a-gozar
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escópico: um comando de dar-a-ver, seja de mostrar-se
inocente, seja de tornar-se visível. De toda forma, na sociedade
escópica, para existir é preciso ser visto pelo Outro. E assim se
instaura a renovação do velho cogito religioso: o Outro me vê,
logo eu existo. Tende-se daí a uma paranoia de massa (idem;
280).

A predominância do olhar assume, a partir desta característica, um problema:
causa de distúrbios mentais e de desarmonia social. Por outro lado, o olhar
também tem uma importância fundamental, não acentuada pelo autor, que,
primeiro, é o fato de interferir na relação entre terapeuta e paciente e, para
evitar a projeção e a transferência do objeto da causa psicológica, deve ser
evitado quando em terapia, por esse motivo alguns divãs, ainda atualmente,
são colocados em contraposição ao analista. E, segundo, o olhar, junto com a
audição, também se constituiu como técnica psicológica; é a hipnose que foi
uma das formas bastante usuais nas terapias de regressão que apontavam que
era na primeira infância ou nos bloqueios traumáticos (e por isso impossível
recordar de forma consciente) que estariam às causas dos problemas dos
pacientes.
O antropólogo Massimo Canevacci também lançou um livro que aborda
o fenômeno contemporâneo da exaltação do olhar na mediação das relações.
Canevacci denominou tal fenômeno de “fetichismo visual”. A mercadoria visual
é o que põe em cena o nexo entre corpo e metrópole. O corpo que se expande
nas ruas, “edifícios, coisas-objetos, mercadorias, imagens” (2008; 18). O
fetichismo se instaura justamente na visualidade do corpo como panorama
denso de códigos diretamente ligados as mudanças da tecnologia digital. Não
se limitando ao fetichismo coisificado em mercadoria ou ao fetichismo
patológico freudiano, em Canevacci, o fetichismo:
Se liga à uma difusão pervasiva da comunicação
material/imaterial, pela qual se animam os códigos, os sinais,
os perfis das novas mercadorias qualitativas: não são fetiches
sacralizados, nem de remoção, nem alienados. São fetiches
semióticos que ligam por um duplo vínculo o observador ao
observado. (idem; 251).

O olho tem um papel excepcional nesta teorização e o autor consegue atentar
para aspectos liberacionistas a partir dos diversos fetichismos visuais que:

46

se aninham nas suas potencialidades de transitar e gerar
coisas que são sujeitos, uma vez substituída deles a
condenação a ser úteis. E por isso estão vivas. A expansão da
subjetividade a coisas26 na qualidade de matéria inorgânica,
animal, vegetal, humana faz dessa palavra uma exterminada
variação possível sobre o tema, que caracteriza o sujeito
multividual (idem; 307).

Na grande parte das teorias que dão sustentação a predominância do
olhar, seja em apologia ou de forma crítica, é possível perceber que, na sua
maioria, não diferenciam o ver do olhar, tornando a visão como algo
homogêneo e padronizador. As teorias se fundamentam de forma unilateral e,
muitas vezes, exacerbam na sua negatividade, como é o caso do críticoliterário Fredric Jameson que, não poucas vezes, semeou algumas polêmicas
como a teoria do referido autor que compara o visual com um ato pornográfico:
O visual é essencialmente pornográfico, isto é, sua finalidade é
a fascinação irracional, o arrebatamento; nessa ótica, pensar
seus atributos transforma-se em algo complementar se não
houver disposição de trair o objeto; os filmes mais austeros, por
sua vez, extraem por força sua energia da tentativa de reprimir
os próprios excessos (em vez de tirá-la do esforço mais ingrato
de disciplinar o expectador). Assim, filmes pornográficos são
apenas a potencialização de uma característica comum a todos
os filmes, que nos convidam a contemplar o mundo como se
fosse um corpo nu. Certamente sabemos disso com maior
clareza hoje, porque nossa sociedade começou a nos
apresentar o mundo – agora, em grande parte, um conjunto de
produtos de nossa própria criação – exatamente como um
corpo, que se pode possuir com os olhos e de que se podem
colecionar imagens. Se ainda fosse possível uma ontologia
desse universo artificial, produzido por pessoas, teria de ser
uma ontologia do visual, do ser como algo acima de tudo
visível, com os outros sentidos derivando dele; todas as lutas
de poder e de desejo tem de acontecer aqui, entre o domínio
do olhar e a riqueza ilimitada do objeto visual; é irônico que o
estágio mais elevado da civilização (até agora) tenha
transformado a natureza humana nesse único sentido
multiforme, o qual, com toda certeza, nem mesmo o moralismo
pode ainda querer restringir (1995; 01).

Para além dessa discussão generalizante, é possível inferir duas
características principais que interferem diretamente na construção do que
somos e de como nos relacionamos na atualidade. O primeiro aspecto seria a
imposição e dependência do olhar e consequente redução, ou pouca

26

Grifo do autor.
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relevância, as imbricações e ao uso dos demais sentidos. Essa é a
característica do que se convencionou chamar de “sociedade da imagem”,
onde se destacam: a vigilância constante, a promiscuidade entre ver e saber e
as apelações da publicidade para o olhar consumidor. É a sociedade do
espetáculo anunciada por Guy Debord:
Quando o mundo real se transforma em simples imagens, as
simples imagens tornam-se seres reais e motivações eficientes
de um comportamento hipnótico. O espetáculo, como
tendência a fazer ver (por diferentes mediações
especializadas), o mundo que não se pode tocar diretamente,
serve-se da visão como o sentido privilegiado da pessoa
humana (1997; 18).

O segundo componente que é possível ressaltar são as conquistas que
se estabeleceram a partir da hipótese da utilização preponderante do olhar.
Tais conquistas podem ser avaliadas por diversas perspectivas e que não se
isentam da valoração que geralmente se estabelece até mesmo pra definir o
que é, realmente, uma conquista, mas o que me refiro, nesse sentido, são as
novas formas de pesquisas, teorias, descobertas e invenções científicas
fundamentadas no olhar: a antropologia visual, a cibercultura, a netnografia, a
“etnografia eróptica” de Massimo Canevacci, a iconologia maffesoliana27 e,
principalmente, os conhecimentos que, em um primeiro momento, podem ser
percebidos como que reforçados com a mediação direta do olhar. O
conhecimento comum, por exemplo, pode se fundamentar no olhar desde a
escolha amorosa, no amor “à primeira vista”, as piscadelas, o “olhar
27

A antropologia visual é uma parte da antropologia que estuda questões relacionadas à imagem. A
cibercultura é justamente um espaço comunicacional que tem se evidenciado de forma ampla e está
relacionada diretamente com as tecnologias digitais e a internet. Alguns livros são basilares para
entender tal conceito: Lemos, André; Cunha, Paulo (orgs). Olhares sobre a Cibercultura. Sulina, Porto
Alegre, 2003 & LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 1999. A netnografia é um neologismo
entre internet e etnografia e diz respeito justamente à técnica de pesquisa fundamentada na etnografia.
Tal técnica tem a característica de realizar estudos de práticas comunicacionais mediadas por
tecnologias digitais na rede mundial de computadores, ver: KOZINETS, R. V. On netnography: Initial
Reflections on Consumer Research Investigations of Cyberculture. Evanston, Illinois, 1997. Já a
etnografia eróptica é uma ferramenta metodológica desenvolvida pelo antropólogo Massimo Canevacci
(2008) que procura unir o olhar, na sua pragmática óptica, com o prazer e o desejo de perceber e
produzir as novas dinâmicas sociais. Canevacci tem utilizado tal metodologia para analisar as
propagandas, as relações virtuais e diversos outros aspectos da urbanidade contemporânea. Na
iconologia maffesoliana (Maffesoli, 2008) há a confirmação da predominância não só da imagem visual
na contemporaneidade, mas também do imaginário e das formas simbólicas impulsionadas pelo vídeo,
pela cibercultura e que propiciam formas de relacionamento com maior aproximação e afinidade com
os ícones, com as imagens de uma maneira abrangente.
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penetrante” e a paquera distanciada que se concretiza na forma de olhar; a
escolha das ervas medicinais (que une olhar e olfato para escolha dos
ingredientes adequados e a determinação dos seus efeitos), as rezas e
amuletos que afastam o “olho grande” e tratam do “mau-olhado”; até alguns
mitos que dão profundidade as suas narrativas através do olhar e personagens
de histórias em quadrinhos que envolvem a visão/cegueira como fundantes dos
seus poderes28. Na ciência, o olhar acompanha e tem sido apontado como
responsável direto pela sua consolidação como auxiliar do conhecimento
prevalecente. Exemplos não faltam: a invenção da luneta, o microscópico, as
câmeras, a óptica e tantas outras especialidades, técnicas e instrumentos. Até
mesmo o surgimento da clínica médica teve o realce do olhar como seu
principal

elemento

constituinte.

Michel

Foucault

escreveu

um

livro

especificamente sobre o nascimento da clínica e que teria como subtítulo “uma
arqueologia do olhar”. Nos capítulos seguintes trataremos sobre tais questões,
até porque Michel Foucault, descrito por Gilles Deleuze (2005) como o
pensador “audiovisual”, será um dos principais referenciais para pensar a
questão da visualidade contemporânea e sua relação com o saber/poder.
Com todo esse realce em torno do olhar, é importante para a
compreensão do sentido dado a cegueira, antes de entrarmos na análise
subsidiada diretamente pelo filme, definir e diferenciar o que seja o olho, o ver,
o olhar e seus múltiplos usos e suas noções que podem muitas vezes parecer
paradoxais.

28

Não são poucos os mitos que constroem suas narrativas fundamentadas no olhar; aqui cito apenas
três em caráter ilustrativo: o gigante Argos da mitologia grega (também conhecido com Panoptes) que
tinha cem olhos e pastoreava ovelhas até que Hera o incumbiu de vigiar uma ninfa amante de Zeus. O
Deus dos deuses então enviou Hermes para recuperar sua ninfa e Hermes tocando sua flauta mágica
conseguiu fazer Argos dormir e o assassinou. Hera para homenagear o seu guardião, colocou os olhos de
Argos na calda de sua ave sagrada, o pavão. Outro mito fundamentado no olhar é o basilisco, que seria
uma criatura semelhante a uma serpente e que seria capaz de matar com um simples olhar. Aqui no
Brasil temos a lenda do boto cor de rosa que em noites de lua cheia se transforma em um belo homem
e através do encantamento provocado por sua beleza seduz as mulheres engravidando-as. A partir
dessa lenda, surgiu a crença de que o olho do boto seco seria o amuleto ideal para conseguir sucesso no
amor. Se o homem quer conquistar uma mulher, dizem que ele deve olhar para ela através de um olho
de boto, mais uma crença cega que se configura diretamente como crime ambiental. Sobre os
personagens de histórias em quadrinhos, é possível mencionar: Ciclope, mulher invisível, demolidor,
fantasma, entre muitos outros.

49

II.I O olho, o ver e o olhar
Enxergar o que temos diante de nossos narizes
exige uma luta constante.
George Orwell

Para definir o que é o olho sem utilizar em demasia o vocabulário próprio
do especialista em oftalmologia e tentando transcender a questão anatômicofisiológica de tal órgão, pesquisei diversos filmes, livros, manuais e sites sobre
o assunto e optei por utilizar como base a definição realizada pelo crítico de
arte Jacques Aumont que não é um especialista da visão, mas pesquisou e
escreveu dois livros fundamentais sobre o tema visão/olhar29 e, ainda mais
importante para esta pesquisa, sempre relacionando a constituição física e
biológica do olho à percepção, a produção/recepção de imagens e ao cinema
de uma forma ampla. Lógico que as definições dos especialistas, dos filmes e
dos manuais não foram descartadas, mas se imbricam dentro da construção
conceitual para definir o que é e como funciona tal órgão.
O olho30 é um globo aproximadamente esférico, de diâmetro em torno de
dois centímetros e meio. Tal órgão tem a função de detectar luz e transforma-la
em impulsos elétricos conduzidos pelo nervo óptico até o cérebro. As principais
partes, e mais conhecidas, do olho são: pálpebra, esclerótica, córnea, íris,
pupila, retina, cristalino e nervo óptico (como demonstra a figura 6, p. 51).
Sobre o seu funcionamento, Jacques Aumont (1993) faz uma sucinta
descrição de cada parte do olho relacionando-as com o processo de captura da
luz:

29

Os livros de Aumont citados são: A imagem e O olho interminável, ver bibliografia. Outra definição
não elaborada unicamente com termos técnicos pode ser conferida no depoimento do neurofisiologista
François Vital-Durand para o livro A ciência: Deus ou Diabo? p. 93/101. Também o livro Matrizes da
linguagem e do pensamento: sonora, visual, verbal, escrito por Lúcia Santaella (2001), ver
especificamente as páginas 71 e 77.
30
O olho aqui definido refere-se especificamente ao órgão da visão no ser humano. Em outros animais,
os olhos assumem diversos outros aspectos, como, por exemplo, o olho composto característico de
alguns artrópodes como insetos e crustáceos que apresentam formatos e funções que diferem do olho
humano.
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O olho é revestido por uma camada em parte opaca (a
esclerótica), em parte transparente. É esta última parte, a
córnea que garante a maior parte de convergência dos raios
luminosos. Atrás da córnea encontra-se a íris, músculo
esfíncter comandado de modo reflexo, que delimita em seu
centro uma abertura, a pupila, cujo diâmetro vai de 2 a 8
milímetros aproximadamente (1993; 20).

Figura 6: Ilustração das principais partes do olho humano.
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O autor descreve a função da pupila e sua importância no controle de entrada
da luz:
A pupila abre-se para deixar penetrar mais luz, quando esta é
pouco intensa, e fecha-se em caso contrário. No entanto, e
inversamente ao que se poderia pensar à primeira vista, a
diminuição da pupila modifica a percepção, não pela variação
da quantidade de luz que penetra no olho, mas pelo efeito
produzido em termos de profundidade de campo: quanto mais
a pupila se fechar maior será a profundidade de campo (por
isso se vê com maior nitidez quando há muita luz: a pupila está
fechada). Isso pode ser facilmente verificado, por exemplo,
quando se produzem aberturas artificiais da pupila pela
atropina (para examinar o fundo de olho ou trata-lo): não se vê
“mais claro”, mas “menos nítido”. Aliás, o tamanho da pupila
varia, espontaneamente, em função de estados emocionais
diversos: medo, raiva, estados induzidos por psicotrópicos
(idem; ibdem).

A luz, após atravessar a pupila, deve ainda atravessar o cristalino que é do
ponto de vista óptico uma lente biconvexa, de convergência variável que muda
o seu formato para adequar a imagem na retina de acordo com a distância
entre o observador e o objeto observado. Já a retina é o que alguns
especialistas consideram como um posto avançado do cérebro31, pois é nessa
membrana onde acontecem as principais transformações químicas através de
inúmeros receptores de luz. Os receptores são de dois tipos: os bastonetes
(que chegam a somar quase cento e vinte milhões) e os cones (em torno de
sete milhões); estes últimos estão presentes, sobretudo nas imediações da
fóvea, espécie de cavidade na retina, que fica localizada quase sobre o eixo do
cristalino.
Além das transformações ópticas e químicas, ocorrem também as
transformações nervosas, pois cada receptor está diretamente ligado a uma
célula nervosa através de um relé chamado de sinapse, que por sua vez se liga
a outras células que constituem as mais de 1,6 milhão de fibras do nervo
óptico. O nervo óptico começa na parte posterior interna do olho e segue até
uma região lateral do cérebro chamada de articulação, de onde novas
conexões nervosas conduzem a informação à parte posterior do cérebro para
chegarem ao córtex estriado. Nestas etapas a informação é processada
(exatamente através das transformações ópticas, químicas e nervosas) e
31

Por exemplo, o que afirma Simon Ings: (A retina) é uma taça feita de tecido nervoso transparente,
literalmente um posto avançado do cérebro (2008, p. 18).
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realiza correspondências transversais entre cada estágio. Assim, Aumont
sintetiza o processo afirmando que “a percepção visual é o processamento, em
etapas sucessivas, de uma informação que nos chega por intermédio da luz
que entra em nossos olhos” (idem, ibdem; 22).
Outra informação relevante sobre o funcionamento do olho é que ele
nunca fica parado e executa, em média, cem mil movimentos por dia. O
principal movimento do olho é propiciado pelo reflexo vestíbulo-ocular e serve
para compensar os movimentos do corpo. Tal reflexo é desencadeado quando
os movimentos corporais perturbam alguns pelos existentes no canal cheio de
líquido da orelha interna:
As reações nervosas dos pelos nos mostram como estamos
nos movendo no espaço, e essa informação, que ajuda no
nosso equilíbrio, também causa movimentos involuntários de
nossos olhos. Assim, objetos parados continuam parecendo
estacionários mesmo quando nos movemos. Por exemplo, se
eu olhar para alguma coisa enquanto movo minha cabeça, o
reflexo vestíbulo-ocular buscará uma compensação fazendo
com que meus olhos se movam na direção contrária, anulando
o movimento da cabeça (INGS, 2008; 59).

O autor chama de “reflexo” algo que também pode ser considerado um sentido
auxiliar a visão. Tal questão será retomada, mas é o importante, agora, é
ressaltar que também existem outros movimentos no olho, como, por exemplo:
os movimentos irregulares que são movimentos muito rápidos e de ajuste do
que se está vendo; os movimentos de perseguição, que se realizam ao
acompanhar um objeto móvel; também existem os movimentos a deriva, sem
objeto determinado, corrigido constantemente por pequenas sacudidelas que
reconduzem, de forma rápida, os olhos à posição em que estava fixo.
Com relação à captura da luz e sua transformação em imagens visuais,
se descrito apenas por definições físicas, o processo da percepção visual pode
parecer apenas fazer parte de um automatismo biológico, mas para
conseguirmos desenvolver plenamente a visualidade dependemos também de
funções psicológicas, intelecção, cognição, memória, desejo e de um contexto
social que favoreça o seu pleno desenvolvimento. Não é por acaso que alguns
pesquisadores afirmam que “os olhos são uma comunidade: não uma coisa só,
mas várias, apresentando diversas maneiras de ver” (INGS, 2008; 28).
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Pensando em outras definições mais amplas do olho e da visão, Rubem
Alves acrescenta o teor poético/religioso que subverte a relação entre o olho e
a luz:
Muito embora os oftalmologistas e a física ótica sustentem que
os olhos são como planetas, destituídos de luz, e que apenas
recebem e refletem a luz que vem de fora, os poetas afirmam
que isso não é verdade: os olhos são como estrelas, lâmpadas,
são dotados de luz. “A lâmpada do corpo são os olhos”, dizia
Jesus. “Se os teus olhos estiverem acesos, o mundo inteiro
será luminoso. Mas se estiverem apagados, que enormes
serão as trevas...” (...) É a luz do olhar que faz o mundo
aparecer. (2001; 13/14).

Rubem Alves, além de ter o poder poético de escrita também era teólogo
e, fundamentado nos seus estudos, escreveu em outro livro sobre o terror que
sentia com uma imagem importante para os cristãos e que retrata a dimensão
do poder do olhar divino:

Figura 7: Quadro Os dois caminhos.

Na minha infância, toda igreja protestante tinha um quadro
terrível, chamado Os dois caminhos32 (Figura 7, p. 54). À
32

Tal quadro não tem a referência de quem seria o autor e, provavelmente, foi pintado no século XIX.
Mais informações: http://www.naya.org.ar/congresos/contenido/XJornadas/pdf/7/7-campos.pdf.
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direita, o caminho estreito, das abstenções e sacrifícios, que
conduz ao céu: para ganhar o céu, após a morte, é preciso
sofrer na terra, durante a vida. À esquerda, o caminho largo,
cheio de prazeres, que conduz a um lago de fogo e enxofre. No
alto desse cenário, resumo do mundo, flutuando no céu azul, o
olho sem pálpebras de Deus, que tudo vê, indiferente e sem
lágrimas. O olho de Deus não tem pálpebras porque nunca se
fecha. Deus não dorme. É também um olho sem sorrisos. Os
olhos, para sorrir, precisam de um rosto. Mas os olhos de Deus
não estão num rosto. Estão dentro de um triangulo, figura
geométrica perfeita. Deus é um teorema. Mantenho uma
dessas gravuras emoldurada em rococós dourados pendurada
numa parede. Para não me esquecer das coisas horríveis que
os homens fazem com Deus. Deus não ri nunca? (2008; 231).

Se Deus nas religiões de origem judaico-cristã tem apenas um olho, mas
que tudo vê, para algumas religiões, filosofias e práticas esotéricas, como o
hinduísmo, o budismo, o rosacrucianismo, etc., existe no humano um potencial
em sintonia com o poder de um olhar também divino. É o terceiro olho, o olho
interior, que está ligado à capacidade intuitiva e a percepção sutil. Tal fato pode
possibilitar faculdades como a telepatia e a clarividência. Muitas são as
formulações teóricas (algumas delas mais doutrinárias e menos teóricas)33 que
afirmam que quando o terceiro olho é desenvolvido e trabalhado, através de
técnicas como a meditação, pode realçar um forte poder sensitivo e equilíbrio
mental; quando não desenvolvido acontece o contrário: um primitivismo
psicológico, desequilíbrio físico e espiritual e pode, inclusive, influir para o
surgimento de alguns tumores na região craniana.
Em Ensaio sobre a cegueira a possibilidade de um terceiro olho não está
evidente. Talvez a cegueira branca também o tenha atingido. No entanto, é
plausível considerar a relação entre a possibilidade de um terceiro olho e a
existência em diversos animais de uma glândula chamada pineal, também
denominada de epífise neural, que se localiza nos seres humanos
aproximadamente entre as sobrancelhas. Tal glândula é minúscula se
comparada ao olho, pois tem um formato conífero e mede em torno de seis
milímetros e pesa apenas 1/10 de grama, mais ou menos do tamanho de um
caroço de laranja. Durante muito tempo, depois da sua descoberta, a pinel foi
33

Cito aqui apenas alguns livros que detalham o assunto, mas em abordagens diferenciadas: Florentin,
A. A abertura do terceiro olho: a visão psíquica. São Paulo: Ediouro, 1986. Também: ALDER, Vera
Stanley. A descoberta do terceiro olho. São Paulo: Editora Pensamento, 1999. E ainda: YONGGI, Cho
David. O terceiro olho. São Paulo: Editora Vida, 2011.
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considerada apenas um órgão atrofiado; um resquício

do

processo

evolucionário, tal qual o apêndice. Pesquisas recentes é que têm revelado a
sua importância:
Os primeiros registros sobre a glândula pineal em seres
humanos originaram-se de textos hindus de meados do século
16, cujos autores acreditavam que a pineal era um tipo de olho.
Não estavam errados, embora só em 1964 tenha sido
demonstrado que a luz penetra no cérebro humano (INGS,
2008; 100).

A glândula pineal tem o papel de controlar o relógio biológico, pois
exerce funções essenciais na regulação dos chamados ciclos circadianos, que
são os ciclos vitais (principalmente o sono) e no controle de algumas atividades
sexuais. Simon Ings afirma que tal papel só foi descoberto em 1911, e de forma
indireta, por Karl von Frisch:
Frisch estava fascinado como os diversos animais enxergavam
o mundo. Tinha uma especial curiosidade em saber como os
animais reagiam à luz. Como será que o menor dos peixes, o
vairão europeu (que quando adulto atinge quatro centímetros),
“sabe” como adaptar sua coloração para se camuflar em águas
rasas e ensolaradas? Para entender esse mecanismo, von
Frisch jogou luz sobre a cabeça de um vairão cego. Sua pele,
como a de um camaleão, começou a clarear – exatamente
como aconteceria com um vairão que enxergasse, nadando à
luz, von Frisch pôde demonstrar que as mudanças de
coloração do peixe acontecem em função da pineal. Apesar de
o peixe ser cego, sua glândula pineal “conseguia ver” (idem,
ibdem; 101).

Mesmo que a pineal não possa ser considerada um olho, ela organiza-se
detectando a luz e produzindo e controlando a melatonina, que é um hormônio
responsável por algumas atividades do corpo, tais como as já mencionadas
atividades sexuais e do sono. O que é possível concluir, nesse sentido, é que a
pineal, independente de ser responsável ou não pelas capacidades de
clarividência, equilíbrio e telepatia, ela é, indiscutivelmente, um sofisticado
órgão detector de luz interno ao organismo humano.
É refletindo sobre a constituição física do olho e sobre questões como a
possibilidade ou não de existência de um “terceiro olho”, que podemos
perceber que a visão não pode ser considerada apenas como um produto do
olho e até mesmo questões como “ver” e “olhar” podem adquirir significados
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diferentes e de vital importância na discussão sobre a ênfase dada ao olhar na
contemporaneidade.
O filósofo Adauto Novaes afirma que “o olhar deseja sempre mais do
que lhe é dado a ver” (1988; 9). O que quer dizer tal afirmação? Geralmente
acreditamos que olhar e ver são sinônimos, mas existem interpretações que
apontam a existência de diferenças sutis, porém determinantes, que
transcendem a questão semântica entre as duas palavras, como afirma Márcia
Tiburi:
Ver está implicado ao sentido físico da visão. Costumamos,
todavia, usar a expressão olhar para afirmar uma outra
complexidade do ver. Quando chamo alguém para olhar algo
espero dele uma atenção estética, demorada e contemplativa,
enquanto ao esperar que alguém veja algo, a expectativa se
dirige à visualização, ainda que curiosa, sem que se espere
dele o aspecto contemplativo. Ver é reto, olhar é sinuoso. Ver é
sintético, olhar é analítico. Ver é imediato, olhar é mediado. A
imediaticidade do ver torna-o um evento objetivo. Vê-se um
fantasma, mas não se olha um fantasma. Vemos televisão,
enquanto olhamos uma paisagem, uma pintura34.

José Saramago escolheu como epígrafe do livro Ensaio sobre a
cegueira, uma frase do Livro dos conselhos35 que diz: “Se puderes olhar, vê. se
podes ver, repara”. O literato português inverteu o olhar e o ver que aqui
abordo, mas o importante a ressaltar é a ênfase no reparar. O ato de olhar se
aproxima realmente do reparar. O verbo reparar é conceituado como:
consertar, restaurar, refazer. Também pode ser definido como: retocar,
melhorar, aperfeiçoar, aprimorar, corrigir. (Aurélio, 1996; 1486). O olhar, dessa
forma, pode ser definido como um processo mais ativo, como menciona Alfredo
Bosi:

34

Tal citação foi extraída do artigo “Aprender a pensar é descobrir o olhar” da filósofa Márcia Tiburi. No
qual não contem data de publicação, tampouco a numeração das páginas. Disponível em:
http://www.marciatiburi.com.br/textos/quadro_aprender.htm, acesso em 14 de dezembro de 2014.
35

Provavelmente Saramago faz referência ao livro do rei de Portugal D. Duarte que governou o país
durante os anos de 1433 a 1438. D. Duarte publicou primeiramente o livro O leal conselheiro e, em
seguida, O livro dos conselhos, também conhecido como O Livro da Cartuxa. Talvez haja uma
inventividade paródica em tal citação já que Saramago tinha por característica o trânsito entre o escrito
ensaístico e a obra de ficção. Sobre tal círculo recursivo entre real e ficção de Saramago, ver o artigo “A
invenção
do
real
em
Saramago”
de
Raquel
Wandelli.
Disponível
em:
https://periodicos.ufsc.br/index.php/literatura/article/viewFile/5208/4801, acesso em 19 de dezembro
de 2014.
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O olho, fronteira móvel e aberta entre o mundo externo e o
sujeito, tanto recebe estímulos luminosos (logo, pode ver, ainda
que involuntariamente) quanto se move à procura de alguma
coisa, que o sujeito irá distinguir, conhecer ou reconhecer,
recortar do contínuo das imagens, medir, definir, caracterizar,
interpretar, em suma, pensar. Em suma, há um ver-por-ver,
sem o ato intencional do olhar; e há um ver como resultado
obtido a partir de um olhar ativo. (in NOVAES, 1988; 66).

Quando vemos, estamos tomando consciência visual daquele objeto ou
pessoa. Já ao olhar, por outro lado, não estamos apenas visualizando
determinado objeto, mas estamos prestando atenção. O olhar ativo, na
verdade, analisa aquela impressão visual que foi gerada no cérebro.
Percebendo tal distinção, recupero uma experiência pessoal como
exemplo que, talvez, torne mais perceptível uma das diferenças entre ver e
olhar. Eu, acompanhado de mais três pessoas, acampei em uma praia
conhecida como um local místico36 e estávamos justamente em uma enseada
apelidada de “praia das bruxas”: nome que não significava muita coisa para
quatro adolescentes descrentes, porém desejosos de aventura e de desbravar
o desconhecido. Tínhamos ascendido uma fogueira, fizemos alguma comida,
jantamos e resolvemos ir ao povoado próximo para conversar com os
moradores nativos. Nessas conversas, todas as pessoas se espantavam e
ressaltavam nossa coragem por acampar ali em um local onde muito se falava
da aparição de “visagens”37.
Voltamos para o acampamento conversando animadamente, mas sem
conseguir disfarçar o medo que compartilhávamos; aquele medo/receio um
tanto

sarcástico

e

desafiador

comum

aos

descrentes.

Quando

nos

aproximamos do acampamento vimos38 diversas coisas pequenas brilhando
próximas aos coqueiros onde havíamos montado as barracas. Já tínhamos
praticamente certeza de estarmos vendo assombrações e só depois de um
bom tempo circundando o local conseguimos coragem suficiente para nos
36

Opto por não explicitar o lugar preciso de tal narrativa. A intenção é manter o jogo de provocação de
dúvida entre real e imaginário na tentativa de realçar a magia do que foi relatado.
37

Termo bastante usual no nordeste brasileiro sinônimo de fantasma, assombração.

38

O realce na palavra é justamente para enfatizar o fato de que não foi apenas um dos presentes que
viu, mas todas as quatro pessoas viram os objetos que brilhavam e que, tudo indicava, também se
moviam.
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aproximarmos. Começamos jogando algumas pedras que não fazia muito
efeito; alguns dos objetos brilhantes se afastavam, desapareciam e
reapareciam. Tal fato nos intrigava ainda mais. Quando chegamos mais perto,
pudemos perceber que era algo que estava na areia, perto do tronco do
coqueiro. Imaginávamos e discutíamos que aquilo poderia ser uma oferenda ou
algum tipo de magia, mas fomos nos aproximando mais e mais e tentando ver
de forma mais direta. Então pudemos olhar detalhadamente os objetos e, para
nossa surpresa e alívio, percebemos que as coisas brilhantes que mudavam de
local eram, na verdade, escamas de peixes jogadas ao tronco do coqueiro e
que refletiam com o fogo da fogueira e não mudavam de local, como
acreditávamos, mas oscilavam a cintilação por causa do efeito do vento no
fogo. Também alteravam o brilho à medida que jogávamos as pedras e a areia
era revolvida.
Este relato confirma o que disse acima a citação de Márcia Tiburi: vimos
um fantasma, mas não conseguimos olhar o fantasma. É assim que podemos
concluir que o ato de olhar envolve tanto a visão como a mente. Muitas vezes
podemos dizer que é possível que aquilo que imaginamos estar vendo não seja
uma impressão verdadeira do que realmente é, mas também não é descabida
a hipótese de estarmos tão servos da tirania da realidade que talvez o que não
tivemos foi a capacidade de olhar para a bruxa que aproveitava da nossa
fogueira dançando e brincando com outros seres dos quais só conseguimos
ver as escamas que se soltaram durante a festa; apesar de que a descrença do
adolescente, que riu muito por causa do susto com as “simples escamas”,
ainda está bem viva em mim.
Existem diversas outras diferenças entre o ver o olhar desde as de
conotação valorativa e cultural até as de causa biológica, apesar de atentar
para o fato improvável de que essas diferenças sejam cem por cento cultural
ou cem por cento biológicas. Com relação à diferença predominantemente
valorativa/cultural, é plausível citar a experiência de Edgar Morin relatada no
livro Para sair do século XX, onde ele menciona o fato de ter sido testemunha
de uma colisão entre dois veículos: “vi um carro pequeno avançar o sinal e
atropelar um motociclista que atravessava tranquilamente com o sinal verde. O
carro para, o motorista salta, precipito-me para dar meu testemunho em favor
da vítima, que se levantava com dificuldade” (1986; 23). O desdobramento do
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relato é que é surpreendente. Morin afirma que viu um carro bater numa
motocicleta quando, na realidade, foi o motociclista que ultrapassou o sinal
vermelho e causou a colisão entre os dois veículos, fato reconhecido pelo
próprio atropelado. Morin afirma que foi vítima do “componente alucinatório da
percepção” que somou a emoção da colisão com suas crenças pessoais e
experiências onde o pequeno geralmente é vítima do grande. No entanto, é
possível perceber que já existe aí um princípio de racionalidade:
Era racional que o grande atropelasse o pequeno, e aquela
racionalidade dava coerência à minha visão. Fora, pois, uma
racionalização imediata que ‘alucinara’ a minha percepção do
choque. Mas, depois que fui informado, uma nova visão
racional afastou a outra: fora o pequeno que, distraído, tinha
ignorado o sinal que passara a vermelho e, por isso, batera no
veículo que se movimentara quando o sinal mudara para o
verde (idem; 25).

É nesse sentido que é possível afirmar que o ver, em muitas ocasiões, imbuído
de superficialidade, comporta o que Morin chamou de “alucinação”39.
Sobre a diferença com predominância biológica entre ver e olhar existe
um vasto rol de casos patológicos que envolvem a perda da capacidade de
olhar ou mesmo situações que não se enquadram na normalidade
estabelecida, mas irei relatar apenas casos mais reveladores de tais distúrbios
como, por exemplo, o caso descrito no livro O homem que confundiu sua
mulher com um chapéu. No capítulo que nomina o livro, o neurocientista Oliver
Sacks relata o curioso caso do paciente P. que não tinha problema com o
funcionamento dos olhos, a sua acuidade visual estava perfeita, mas não
conseguia reconhecer objetos isolados e até o rosto das pessoas. O seu
problema era no córtex visual do cérebro: um agravado caso de agnósia visual
associativa40. Nesses casos, o cérebro consegue "ver" perfeitamente o objeto,
39

Para o sentido dado por Morin a palavra “alucinação”, ver nota 6, página 12.

40

Agnósia é a perda do poder de reconhecimento perceptivo sensorial. A cada um dos sentidos
corresponde uma variedade: auditiva, visual, etc. (Dicionário Aurélio; 62/63). A revista Superinteressante
publicou uma matéria sobre a agnósia visual na qual a neurocientista Martha Farah, da Universidade da
Pensilvânia, esclarece o que acontece com o cérebro de um portador da patologia: "A percepção de
profundidade, velocidade, acuidade e cor exige uma computação considerável do córtex. Isso gera uma
geleia visual rica, porém ainda sem forma", diz. "Já a representação de objetos exige ainda um processo
de agrupamento adicional." É aí que os agnósticos da forma visual param. Não conseguem juntar esses
elementos visuais e processá-los em contornos, superfícies e volumes. Também existem outros tipos de
agnósia visual além da associativa, tais como: prosopagnósia, simultagnósia dorsal e ventral e a hemiinatenção visual. Mais detalhes sobre cada um desses casos, consultar: Revista Superinteressante
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mas não consegue estabelecer relações com o seus significados. Mas o caso
mais complicado dos problemas teoricamente biológicos que diferenciam o ver
do olhar é justamente outro caso relatado também por Oliver Sacks desta vez
no livro Um antropólogo em Marte41. O caso é o do paciente Virgil Adamson,
cego desde a infância, que, por iniciativa de sua noiva, resolve se submeter a
uma cirurgia de remoção de catarata e implante de lentes para amenizar o
atrofiamento da retina e ter a possibilidade de voltar a enxergar. Em diálogo
com Sacks, o paciente afirmava que, após a retirada dos curativos dos olhos,
conseguia ver, mas:
Nesse primeiro momento, não fazia a menor ideia do que
estava vendo. Havia luz, movimento e cor, tudo misturado, sem
sentido, um borrão. E então, do meio da nódoa veio uma voz
que dizia: “Então?”. Foi nesse instante, e somente nesse
instante, ele disse, que finalmente se deu conta de que aquele
caos de luz e sombra era um rosto – e, na realidade, o rosto de
seu cirurgião (1995; 128).

Virgil conseguia ver, mas o que não conseguia era reconhecer ou identificar
grandes objetos e formas, não tinha noção de espaço ou de tamanho. O
problema, como salienta Sacks, é que:
nós que nascemos com a visão mal podemos imaginar tal
confusão. Já que, possuindo de nascença a totalidade dos
sentidos e fazendo as correlações necessárias entre eles, um
com o outro, criamos um mundo visível de início, um mundo de
objetos, conceitos e sentidos visuais. Quando abrimos os olhos
todas as manhãs, damos de cara com um mundo que
passamos a vida aprendendo42 a ver. O mundo não nos é
dado: construímos nosso mundo através da experiência,
classificação, memória e reconhecimento incessantes. Mas
quando Virgil abriu os olhos, depois de ter sido cego por 45
anos – tendo um pouco mais que a experiência visual de uma
criança de colo, há muito esquecida –, não havia mundo algum
de experiência e sentido esperando-o. Ele viu, mas o que viu
não tinha qualquer coerência. Sua retina e nervo ótico estavam
ativos, transmitindo impulsos, mas seu cérebro não conseguia
lhes dar sentido (idem; 129).

online, 290a, abril de 2011. Disponível em: http://super.abril.com.br/ciencia/quando-cerebro-naoenxerga-685387.shtml, acesso em 24 de dezembro de 2014.
41

Existem diversos outros casos de lesões cerebrais que comprometem diretamente a visão. Sacks, em
particular, relata doutros exemplos em seus livros, principalmente: SACKS, Oliver. O olhar da mente.
Tradução Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.
42
Todas as palavras grifadas nas citações de Sacks foram feitas pelo próprio autor.
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A visão de Virgil realmente havia sido recuperada em diversos aspectos, mas,
ao que parecia era que, ele não conseguia exercer o olhar ativo. Para Virgil “o
olhar estava longe de ser natural (...); continuava com muitos hábitos e
comportamentos de um cego” (idem; 132). Sacks enfatiza o que temos
demonstramos aqui em seus vários aspectos:
Não se vê, sente ou percebe em isolamento – a percepção
está sempre ligada ao comportamento e ao movimento, à
busca e à exploração do mundo. Ver não é suficiente; é preciso
olhar também. Embora tenhamos falado, no caso de Virgil,
sobre uma incapacidade perceptiva, ou agnosia, havia
igualmente uma falta de capacidade ou de um impulso para
olhar, para agir com a visão – uma ausência de comportamento
visual (idem; ibdem).

Durante o período em que foi acompanhado por Oliver Sacks, o paciente
teve recaídas sérias. O problema da incapacidade de reconhecer o que estava
vendo não parecia ser apenas uma incapacidade culturalmente construída,
mas, provavelmente, algum dano cerebral provocado por uma meningite
ocorrida ainda na infância de Virgil. O certo é que Sacks não conseguiu
diagnosticar com precisão qual a causa da não percepção “normal” de
visualidade do paciente e também o porquê dele perder o pouco de visão que
havia recuperado; o porquê de um retrocesso tão grave. Talvez um sério
problema respiratório, sofrido algum tempo após a cirurgia dos olhos, que fez
Virgil passar um tempo submetido à respiração artificial. Tal fato pode ter
impedido que o oxigênio chegasse até o córtex visual comprometendo o
funcionamento da retina. Também é possível que tenha somado a tal fator,
problemas como a síndrome de Anton e a cegueira implícita 43. O trágico, na
constatação de Sacks, é que Virgil ficou “mais cego do que havia sido antes de
suas operações” (idem; 161).
O caso descrito por Oliver Sacks foi roteirizado e transformado em filme
por uma das principais indústrias de cinema dos Estados Unidos, a MGM. O
filme tem como título A primeira vista (At first sight, Irwin Winkler, 1999) e para
43

Síndrome de Anton é um tipo de cegueira psíquica e que pode ocasionar até mesmo o esquecimento
do que um dia viu, ou seja, um sério comprometimento da memória visual. Já a cegueira implícita é
quando o paciente diz que não está vendo nada, mas localiza e reconhece os objetos, por isso também é
conhecida como “visão cega” e “ocorre quando as partes visuais do córtex cerebral são desativadas
(como pode ocorrer em caso de falta de oxigênio, por exemplo), mas os centros visuais na região
subcortical permanecem intactos, mas nada dessa percepção chega à consciência” (SACKS, 1995; 159).
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representar a história do massagista
cego que não conseguiu recuperar a
visão,

como

as

imaginavam

que

produção

do

radicalmente

a

pessoas
seria

próximas

possível,

filme

a

modificou

imagem

física

do

personagem. Virgil, um senhor com
mais de quarenta e cinco anos, de altura
mediana, pesando em torno de cento e
vinte quilos e que tossia e ofegava
diante

de

qualquer

esforço,

é

interpretado por Val Kilmer que, após o
relativo sucesso em filmes como The
Doors (1991) e protagonizar o superherói em Batman forever (1995), estava Figura 8: Cartaz do filme At the first sight
no auge da sua fase de galã hollywoodiano (ver figura 8, p. 63). Essas
manobras sutis, esses enquadramentos, ajustes e blindagens44 para que tudo
fique de acordo com a normatividade imposta pelos regimes de visibilidade é o
que nos leva a atentar para outra forma de cegueira: a cegueira cognitiva, a
não percepção do que está por trás do que é visto.
O fato de não atentar para o que está implícito, do que pode estar “por
trás” do que aparenta, pode se adequar ao conceito de ideologia teorizado por
Karl Marx e revisado por Louis Althusser. No entanto, a abordagem ao não
percebido ou ao não visualizado de forma imediata pode ser algo ainda mais
abrangente do que o conceito marxista de ideologia. O não percebido, o que
está na visualidade e que não é captado nem mesmo pelo olhar ativo, se
expande

para

além

dos

reducionismos

que

tentam

enquadrar

os

acontecimentos em conceitos fechados, pois o “não visto” também faz parte
propriamente dos mecanismos de normalização da vida na sociedade
contemporânea; esboço de um aspecto mais amplo que envolve a

44

Tal termo tem origem etimológica na palavra inglesa Blind que significa cego. Blindagem, no sentido
aqui utilizado, se aproxima justamente de cegar, de tornar imperceptível; impedir de ver.
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biopolítica 45, o normal e o anormal; questões que podem transcender,
em alguns pontos, até mesmo as relações econômicas e de poder.
Por outro lado, também pode existir uma cegueira perceptiva da
própria cegueira cognitiva. Traduzindo para uma linguagem popular:
“muitas vezes é querer ver chifre em cabeça de cavalo”. Tal aspecto é
a consideração de que o que é aparente também tem suas formas e
mesmo com as reconstruções que obedecem à lógica de uma estética
padrão, como no filme A primeira vista, o efeito esperado, se é que
existe, para quem produziu o filme com tais transformações não é tão
amplo. O que acontece é uma ressignificação de um caso real, uma
adaptação e pode ser muito provável que seja assim a interação entre
o que é exibido e o público que assiste ao filme. O expectad or também
faz a sua ressignificação do que é exibido. Jacques Ranciere observa
que existe um poder de ressignificação no espectador e que, muitas
vezes, é subestimado.
O poder comum aos espectadores não decorre de sua
qualidade de membros de um corpo coletivo ou de alguma
forma específica de interatividade. É o poder que cada um tem
de traduzir à sua maneira o que percebe, de relacionar isso
com a aventura intelectual singular que o torna semelhante a
qualquer outro, à medida que essa aventura não se assemelha
a nenhuma outra. Esse poder comum da igualdade das
inteligências liga indivíduos, faz que eles intercambiem suas
aventuras intelectuais, à medida que os mantém separados
uns dos outros, igualmente capazes de utilizar o poder de
todos para traçar seu caminho próprio. O que nossas
performances comprovam – quer se trate de ensinar ou de
brincar, de falar, de escrever, de fazer arte ou de contemplá-la
– não é nossa participação num poder encarnado na
comunidade. É a capacidade dos anônimos, a capacidade que
torna cada um igual a qualquer outro. Essa capacidade é
exercida através de distâncias irredutíveis, é exercida por um
jogo imprevisível de associações e dissociações. (2012; 20/21).

Michel Maffesoli afirma que o indivíduo contemporâneo tem a
característica descrita como “homo estheticus” que tem a capacidade
do sentir comum, quando a estética tem por função “ressaltar a
45

O termo biopolítica, na forma como utilizado por Michel Foucault, refere-se ao poder sobre a vida das
pessoas, poderes exercidos por um certo número de procedimentos disciplinares e de controle difusos
no meio social. Tal conceito ultrapassa a dicotomia Estado/sociedade em benefício de uma economia
política da vida de forma generalizada. Consultar: REVEL, Judith. Foucault: conceitos essenciais.
Tradução Maria do Rosário Gregolin, Nilton Milanez, Carlos Piovesani. São Carlos/SP: Claraluz, 2005.
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eficácia das formas de simpatia e seu papel de ‘laço’ social no nov o
paradigma que se esboça” (1996; 33). Se seguirmos tal teoria, é
possível afirmar que mesmo que os expectadores do filme soubessem
da história e da aparência de Virgil, tal fato , provavelmente, não teria
importância. Não teria tanta influência no cotidiano se na leitura do
livro de Sacks o paciente Virgil é de um tipo e o filme apresenta um
personagem na aparência de um Val Kilmers. Seria como a inversão
dos padrões em Ensaio sobre a cegueira onde o galã (Gael Garcia
Bernal) é um vilão, ladrão e estuprador, ao mesmo tempo em que o
velho da venda preta (Danny Gloover), negro, velho e deficiente
(estereótipo imposto que relega as pessoas com ta is características a
enfrentarem

cotidianamente

o

preconceito ),

tem

um

papel

de

protagonismo evidenciado e termina o filme tendo um relacionamento
amoroso com a atriz (Alice Braga) que poderia ser considerada,
levando em consideração os padrões estabelecidos, a mais atraente
da história.
Na percepção da configuração social maffesoliana , o que é feio
e o que é belo ganham conotações diferentes a partir do contexto onde
se evidenciam; o que se cristaliza é uma espécie de narcisismo
coletivo fundamentado em imagens; imagens relativizadas, e que se
expandem justamente na forma de paixão partilhada.
Ranciere critica com veemência as concepções da ciência crítica
pós-moderna, na qual Maffesoli se insere, e afirma que:
Os procedimentos da crítica social têm como finalidade cuidar
dos incapazes, dos que não sabem ver, dos que não
compreendem o sentido do que veem, dos que não sabem
transformar o saber adquirido em energia militante. E os
médicos precisam desses doentes para cuidar. Para cuidar das
incapacidades, precisam reproduzi-las indefinidamente. Ora,
para garantir essa reprodução, basta uma volta que,
periodicamente, transforme saúde em doença e doença em
saúde. Há quarenta anos, a ciência crítica nos fazia rir dos
imbecis que tomavam imagens por realidades e se deixavam
assim seduzir por suas mensagens ocultas. Entrementes, os
“imbecis” foram instruídos na arte de reconhecer a realidade
por trás da aparência e as mensagens ocultas nas imagens. E
agora, evidentemente, a ciência crítica reciclada nos faz sorrir
daqueles imbecis que ainda acreditam haver mensagens
ocultas nas imagens e uma realidade distinta da aparência. A
máquina pode funcionar assim até o fim dos tempos,
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capitalizando em cima da impotência da crítica que desvenda a
impotência dos imbecis. (2012; 47/48).

É assim que o olhar (e, ao mesmo tempo, a cegueira branca),
neste estudo, ganha uma dimensão mais estendida,

que tenta

justamente perceber os dois aspectos, aparentemente contraditórios ,
da interpretação da realidade social. É possível atentar para o fato de
que as interferências nas relações sociais podem ter a sua intensidade
evidente e dar forma e significado ao imediato e ao contextual , mas
também podem comportar um enquadramento ideológico e que se
expande para condicionamentos ainda mais amplos.
Tomando como exemplo os escritos distópicos, que abordam um
mundo do futuro de forma pessimista e controlado por estados
totalitários, com um forte poder ideológico como o Grande Irmão, em
1984 (publicado em 1949) de George Orwell, os Alfas de Admirável
mundo novo (Brave New World, 1932) de Aldous Huxley, ou ainda os
bombeiros queimadores de livros de Fareinheit 451 (1953), de Ray
Bradbury ou até mesmo, o simulacro maquínico de Matrix, é possível
afirmar

que

nenhum

deles

escaparia

também

da

cegueira

absurdamente generalizante tal qual os possíveis “manipuladores” que
produziram o filme A primeira vista ou mesmo aqueles que se
acreditam ser os que dominam o mundo: os governantes e a
intelligentsia das grandes potências mundiais. É assim que Ensaio
sobre a cegueira, que poderia também ser interpretado como uma
distopia, se transforma em uma analogia com o presente onde as
pessoas

estariam

submergidas

em

Realidade que aprisiona sem distinção.
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uma

realidade

degradante.

II. I. Olhos nos olhos: o outro no espelho
Às vezes o espelho aumenta o valor das coisas, às vezes anula.
Nem tudo o que parece valer acima do espelho
resiste a si próprio refletido no espelho.
Ítalo Calvino

O surto de cegueira branca que se dissemina é o ponto nodal do filme.
Todas as pessoas ficam cegas exceto uma mulher. Ao contrário do ditado
popular que diz “em terra de cego quem tem um olho é rei”, essa mulher
sofrerá o peso de ser a única testemunha do caos que se instaura. É a mulher
do médico, a personagem central do filme Ensaio sobre a cegueira. O motivo
dessa única pessoa não cegar não é revelado de forma explícita e investigar tal
questão talvez não seja o percurso mais decisivo se quisermos acompanhar o
desenrolar da trama e utilizar tal dispositivo como recurso de provocação para
refletir sobre a contemporaneidade. A estratégia adotada é justamente
acompanhar, em alguns momentos, este olhar sobrevivente num mundo cego
não tomando a visão da mulher como a minha, mas utilizando-a, como no mito
da Medusa, como um espelho para que a realidade interpretada por
Saramago/Meirelles não me cegue ou petrifique o pensamento46.
O que procuro fazer é utilizar da tática antropológica de perceber o outro
em um contexto onde eu também sou o outro. Foi assim na pesquisa que
realizei sobre a produção de imagens por pessoas com limitações visuais onde
o outro, o estranho, não era quem estava sendo pesquisado, mas sim o
pesquisador por não enxergar e está inserido/convivendo com pessoas que
enfrentam os problemas cotidianos e estabelecem as relações sociais em um
ritmo diferenciado e com características próprias.

46

Medusa era um mito grego do sexo feminino. Tinha, ao invés de cabelos, serpentes na cabeça e quem
a olhasse frontalmente era transformado em pedra. O monstro foi derrotado pelo herói Perseu que a
venceu com a ajuda de outros deuses, como Hermes que o presenteou com sandálias que voavam e
Hades que lhe repassou o poder da invisibilidade, uma espada e um escudo espelhado. Perseu decepou
a cabeça de Medusa utilizando o espelho do seu escudo para visualiza-la sem se transformar em pedra.
No caso da pesquisa que realizo, o objetivo não é de morte, mas de buscar a compreensão de uma
realidade que encandeia, que cega, que se tentarmos enfrenta-la frontalmente utilizando apenas o
recurso da visão, de uma lógica racional, sofreremos o mesmo destino daqueles que, no mito,
enfrentavam a medusa, ou seja, a petrificação, a repetição, o mais do mesmo. A análise via os olhos da
mulher do médico, via cinema, pode propiciar a produção de reflexões que se aproximam da arte, da
poesia se coadunando com a construção científica.
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No caso de ver o filme também utilizando do olhar da mulher do médico,
faço uma ampliação da estratégia adotada na pesquisa anterior47. É o olhar do
outro (eu, teorizando a partir do que é exibido em um filme) em confluência
com mais um outro (o olhar da mulher do médico em um mundo onde todas as
outras pessoas estão cegas). Assim, descrevo o que é visto e, ao mesmo
tempo, procuro refletir sobre como a ênfase no olhar tem se impregnado nas
relações cotidianas, pois desde os pensadores da Grécia antiga, o olhar está
relacionado ao conhecimento; no livro A República de Platão, por exemplo, tem
três passagens que abordam a relação entre o ver e o saber: a passagem do
sol, a passagem da linha seccionada e, com certeza a mais conhecida, a
passagem da caverna. Na atualidade, com os desenvolvimentos das
tecnologias produtoras de imagens, ao que parece, a visão nunca esteve, para
o bem e para o mal, com importância tão ressaltada.
O percurso que seguirei transitando “pelos olhos da mulher do médico”
não tem, necessariamente, a abordagem filosófica dos jogos de sombra e
claridade da caverna de Platão com sua ligação com o conhecimento e a
verdade. Utilizar o olhar como dispositivo para pensar sobre a cegueira
contemporânea não implica a minha adesão a teoria da determinação do olhar
como sentido predominante, a intenção é justamente refletir sobre até que
ponto esta questão do oculacentrismo também não provoca cegueiras tal qual
a rejeição radical da predominância da visualidade. Por isso não opto por
realizar exclusivamente uma observação interpretativa fenomenológica do
olhar. A produção de sentido, de significado fenomenológico, ao invés de um
aparente antagonismo, se encontra com a produção de presença, de
materialidade do que é visto.
A “produção de presença” sintetiza o que Hans Ulrich Gumbrecht (2010)
critica da exacerbação da análise metafísica feita aos fenômenos. Para este
autor, os fenômenos, na maioria das vezes, não estão distanciados da prática

47

A minha dissertação de mestrado foi um estudo sobre a produção audiovisual por pessoas que não
enxergam ou com sérias limitações visuais. Ministrei uma oficina no Instituto de Educação e Reabilitação
de Cegos do Rio Grande do Norte (IERC/RN) sobre como produzir vídeos sem, necessariamente, mediar
tal produção pela visualidade e, a partir dessa oficina, foi formada uma comissão audiovisual que
registra as atividades da instituição. Tal experiência resultou na dissertação. Consultar: MAIA, Renato.
Percursos para novas imagens: a produção audiovisual por pessoas cegas. Dissertação de mestrado,
Natal: UFRN, 2011.
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cotidiana e são presenças das nossas vidas, coisas do mundo, não estão além
nem aquém daquilo que é físico. Está acontecendo e é preciso também nos dar
conta disso.
O filme Ensaio sobre a cegueira tem diversas cenas que evidenciam de
imediato o que está sendo exposto. É possível, por exemplo, procurar sentidos
em uma análise semiótica mais aprofundada sobre o que estaria simbolizando
as luzes do semáforo oscilando entre o vermelho e o verde. Geralmente a luz
vermelha representa interdição e a verde liberação. Tal constatação poderia
induzir a algumas questões psicológicas ou mesmo sociológicas, contudo, no
filme, tal imagem é imediatista. Refere-se diretamente ao fato do abrir e fechar
do semáforo e um motorista permanecer paralisando o trânsito. As
consequências que daí decorre é que terão significados mais abrangentes do
que apenas um alerta.
Outra cena sugestiva é a que focaliza a imagem de quando o médico já
cego é conduzido ao local de isolamento. A cruz vazada no vidro da parte
traseira da ambulância se destaca (Figura 9, p. 69). O que quer dizer tal
detalhe? No Ocidente a cruz está relacionada à saúde e sinaliza justamente o
socorro, mas a origem da propagação do símbolo tem relação direta com o
cristianismo. A cruz foi um usual equipamento de tortura onde, segundo o

Figura 9: Cena do filme Ensaio sobre a cegueira – Cruz vazada na traseira da ambulância.

69

relato bíblico, foi preso Jesus Cristo. Assim, a cruz passou a simbolizar a
rendição, o sacrifício e ressurreição de um Deus e, por isso, adorada. O
fenômeno religioso na concepção durkheimiana tem o potencial de ligação, de
cimento social, gerando sociabilidade e harmonia entre as pessoas que creem.
Já em Freud, as religiões estariam relacionadas ao desamparo do homem no
mundo; buscando uma forma de conter os instintos a sociedade produz a
religião como um sistema de crenças falsas. Para Karl Marx, a religião seria o
ópio do povo; uma consciência invertida do mundo que escamoteia a
exploração e as injustiças sociais48. Estas são citações superficiais da
conceituação de três grandes pensadores das ciências sociais e poderiam ser
mais exploradas desdobrando cada uma das perspectivas e as possibilidades
de significados e representações da imagem. No entanto, no filme, percebo tal
símbolo mais como um recurso de realce estético do que qualquer outra coisa,
pois o livro escrito por Saramago, um ateu declarado, não tem nada que
relacione a condução do médico, sua esposa e os demais contaminados para o
isolamento como uma salvação ou qualquer outra conotação religiosa, pelo
contrário, representa uma forma menos comprometedora dos governantes
isolarem os contaminados numa tentativa de não propagação da doença
aparentemente sem maiores preocupações com as condições dos enfermos
infectados. Fernando Meirelles, nos seus relatos sobre o filme, também não
enfatizou nada a respeito e na continuidade das cenas não há nada que seja
possível relacionar a aparição de tal símbolo com alguma conotação religiosa
mais significante. Além do que, tal questão não é determinante para a
pesquisa.
É neste sentido que, no primeiro momento, o que procuro realizar é
descrever o que está presente dentro de uma etnografia audiovisual do que é
visto, não inviabilizando, em muitos casos, a exploração dos seus significados,
mas, prioritariamente, a intenção é utilizar as imagens do que está evidente
como fio condutor para a análise, sem classifica-las em uma extensa rede de
significados. Talvez possa parecer antagônico conciliar uma reflexão
48

Os livros que tratam diretamente sobre tais questões são: DURKHEIM, Emile. As formas elementares
de vida religiosa. São Paulo: Paulus, 1989. Na teoria psicanalítica, ver: FREUD, Sigmund. O futuro de
uma ilusão. In: Obras psicológicas completas de Sigmund Freud: edição standard brasileira. Rio de
Janeiro: Imago, 1996. Já na teoria marxista: MARX, Karl. Crítica da filosofia do direito de Hegel. São
Paulo: Boitempo Editorial, 2005.
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fenomenológica interpretativa com a produção de presença. A limitação apenas
no que é pertinente à fenomenologia corre sério risco de se tornar interpretativo
em demasia. Por outro lado, também não tenho a pretensão de limitar a
descrição demasiadamente ao que está evidente, como geralmente tem
acontecido na prática das pesquisas antropológicas. Chamo atenção para o
fato de que realizar uma pesquisa que envolve cinema e o estudo de imagens
pode facilmente se tornar uma espécie de fascinação metodológica; as
imagens têm realmente o poder de enfeitiçar. Gaston Bachelard já se
posicionava desfavorável à possibilidade de produção da imaginação criadora
a partir de imagens visuais.
Em concordância com Bachelard, e direcionando a reflexão para o
cinema, é possível afirmar que o filme geralmente apresenta uma narrativa já
determinada previamente e isso tende a colonizar o pensamento, ou seja,
aceitarmos aquela ideia difundida pela história contada; nos acomodarmos com
o que foi exibido. Ensaio sobre a cegueira poderia parecer, em uma avaliação
preconcebida, apenas um filme sobre cegos ou mais uma distopia apocalíptica,
mas o filme contém uma ampla crítica social e, ao fazer uso da cegueira como
metáfora, já denuncia previamente as “visões” reducionistas que o enquadra
em uma temática simplista.
O filme, como a literatura, levam-nos à dimensão estética da existência,
como diz Morin, nos ensina a olhar o mundo esteticamente e nos mostra:
As relações do ser humano com o outro, com a sociedade, com
o mundo. O romance do século XIX e o cinema do século XX
transportam-nos para dentro da História e pelos continentes,
para dentro das guerras e da paz. E o milagre de um grande
romance, como de um grande filme, é revelar a universalidade
da condição humana, ao mergulhar na singularidade de
destinos individuais localizados no tempo e no espaço (2008;
44/45).

Ao utilizar o filme como elemento de propulsão para as reflexões, atento
para a proximidade entre o filme e o sonho, o poder onírico inerente ao cinema,
entrando em um circuito recursivo com a realidade; misturando imagens,
fantasias, sonhos e realidade. É a capacidade de enaltecer e reconhecer o
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papel do homo demens e do homo ludens49 que também existem em todos
nós.
Como recurso de pesquisa o filme está além de algo pré-determinado e
colonizador de pensamento, até mesmo o contrário disso, pois Ensaio sobre a
cegueira é o tipo de filme que provoca e induz a reflexão, dificilmente alguém
fica passivo diante do que é exposto no filme. As reações das pessoas após as
exibições do filme com e sem audiodescrição foram bastante reveladoras de tal
fato. Muitas interpretações diferenciadas e, não raro, opiniões divergentes. É
dessa forma que, em alguns momentos, aproximarei o que se olha, a partir do
filme, justamente da ideia bachelardiana de imaginação criadora.
A interpretação que faço do olhar da mulher do médico poderia ser algo
próximo da noção de “devaneio poético” com uma construção mais pessoal do
que estritamente configurado com o que escreveu Bachelard, pois na produção
das imagens criadoras não faço a distinção entre imaginário e racionalidade,
ficção e realidade ou qualquer outra oposição binária. Todas têm seu espaço,
se misturam e podem contribuir com a reflexão. A imaginação criadora surge
justamente do cruzamento com a imaginação formal fecundando uma maneira
de imaginar a partir da visualidade ao mesmo tempo em que a subverte, pois
retorna ao imaginário. E, se não é possível definir como “devaneio poético”, por
não comportar exclusivamente a imaginação, a fantasia e também não ter o
esmero poético nem a capacidade artística de um Quintana, opto por chamar
de mistureio noético, em uma construção vocabular e teórica próxima da
concepção de percurso mestiço, de mistura, pois como diz Michel Serres,
“conhecer as coisas exige que nos coloquemos primeiro entre elas. Não
apenas em frente para vê-las, mas no meio de sua mistura, nos caminhos que
as une” (2001; 76). O termo mistureio é uma palavra utilizada em algumas
cidades do interior do nordeste pra designar uma mistura sem ordem
estabelecida ou uma quase brincadeira onde não se constitui hierarquias.
Talvez seja este um dos propósitos deste trabalho: tornar um pouco mais
maleável a rigidez científica e semear outras possibilidades mais prazerosas e
49

Para Morin, o homem é simultaneamente sapiens, faber, demens, economicus, ludens e mitologicus.
Não somos apenas racionais, mas também somos os que produzem, que desenvolvem técnicas; somos
capazes de fazermos loucuras; jogamos e sonhamos; somos os que agem em função do interesse
econômico; e vivemos permeados também de crenças e mitos.
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germinais no fazer científico do que um gigantesco rebuscado teórico. Já
noético50 se refere à intenção científica da reflexão, da organização das ideias,
talvez sem supervalorizar as exigências acadêmicas ou me sentir coibido
diante da preocupação com o policiamento acadêmico de um vocabulário
padrão ou a busca, melancolicamente submissa, de legitimação pelas
instâncias de consagração.
É assim que o olhar utilizado nesta sequência está imbricado dentro de
definições amplas que podem comportar a conceituação anátomo-fisiológica do
olho, mas que também a transcende: podendo tomar a forma do que é visto de
imediato, ou seja, apenas percebido; do que é atentamente observado pelo
olhar ativo; do que é pensado e tido como ponto de vista; forma de olhar ou
mesmo a conotação poética que expande o significado do olhar para uma
dimensão sensitiva mais ampla, sem a autoridade artificial de uma ênfase
oculacentrista.
O olhar da mulher do médico está caracterizado e descrito como:
solitário, agonístico, vingativo e liberto. A intenção é poder explorar cada um
desses aspectos como pontos que estruturam o filme, mas ressalto que não
pretendo

afirmar

uma

tipologia

de

sentimento;

isolada

e

pura.

Simultaneamente, a ação fundamentada no olhar pode ser solidária,
agonística, vingativa e buscar formas de libertar-se da situação a qual estão
submetidos. O fato de não enfatizar separadamente tais características é uma
tentativa de não fragmentar algo que está imbricado tanto emocionalmente
quanto no ato de agir. Também amplia as possibilidades interpretativas e pode
facilitar a compreensão narrativa do filme em analogia com o que vivenciamos.

50

A palavra noético designa, segundo o dicionário Aurélio, algo relativo ao pensamento, um adjetivo
filosófico relativo à palavra noese que, na fenomenologia, diz respeito “ao aspecto subjetivo da vivência,
constituído por todos os atos que tendem a apreender o objeto: o pensamento, a percepção, a
imaginação, etc.” in Novo dicionário Aurélio, São Paulo: Nova Fronteira, 1996, p. 1196.
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II. II. O olhar solidário, agonístico, vingativo: olhar liberto?
O seu olhar lá fora
O seu olhar no céu
O seu olhar demora
O seu olhar no meu
O seu olhar
Seu olhar melhora
Melhora o meu...
Onde a brasa mora
E devora o breu
Como a chuva molha
O que se escondeu
O seu olhar
Seu olhar melhora
Melhora o meu...
O seu olhar agora
O seu olhar nasceu
O seu olhar me olha
O seu olhar é seu
O seu olhar
Seu olhar melhora
Melhora o meu...
O seu olhar lá fora
O seu olhar no céu
O seu olhar demora
O seu olhar no meu
O seu olhar
Melhora
Melhora o meu...
Onde a brasa mora
E devora o breu
Como a chuva molha
O que se escondeu
O seu olhar
Melhora o meu...
O seu olhar agora
O seu olhar nasceu
O seu olhar me olha
O seu olhar é seu
O seu olhar
Melhora!
Melhora!...
Paulo Tatit & Arnaldo Antunes
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Uma residência asséptica. O branco predomina. O casal reforça o
padrão social vigente: a mulher na cozinha fazendo a comida, o homem
falando sobre o trabalho. Algum desentendimento por aparentes futilidades. A
mulher, com um olhar agonístico, buscando conversar sobre questões
pertinentes ao casal e o marido buscando respostas para o caso da cegueira
branca. Ele descreve o caso da cegueira, que poderia ser uma amaurose 51,
mas as evidencias não correspondem. Outra hipótese é que seja algo de causa
neurológica como uma agnósia52 que seria a incapacidade de reconhecer
objetos familiares. A mulher faz a comparação com agnosticismo, algo
relacionado à ignorância ou a falta de crença, pois, afirma ela de forma
sarcástica, “há muita crítica nesta palavra”, mas muda de assunto e oferece
mais vinho ao marido que rejeita e pergunta se ela quer, a mulher responde
prontamente: “sim!”. Na sequência, ela está se olhando no espelho e avisa ao
marido que irá dormir. Ele tenta lembrar algo que gostaria de dizer e ela sugere
que poderia ser sobre o jantar ou sobre doenças. Ele responde negativamente
e lembra que o quê queria era pedir-lhe pra ajustar o despertador uma hora
antes, pois precisará fazer algumas ligações antes de sair para o consultório.
Nestas cenas, o olhar da mulher do médico não está diretamente
participativo. As suas ações não estão fundamentadas no olhar. A relação é
praticamente toda conduzida pelo falar, ouvir e até o paladar se evidencia na
hora em que ela lambe a colher de mexer a massa ou quando fatia o tiramisu53
já pronto. A sua visão está concentrada nos afazeres domésticos e apenas vê
o médico de relance enquanto conversam. Nesse caso ela apenas vê e não
usa o olhar de forma ativa.
51

Amaurose, segundo o dicionário Aurélio, é um tipo de cegueira, em especial a que ocorre sem lesão
aparente do olho, mas por doença do nervo óptico, da retina (Novo dicionário Aurélio, 1996; 101). O
médico do filme descarta a hipótese de tal doença justamente porque o que caracteriza a amaurose é o
escurecimento gradual da visão até a perda total, culminando na escuridão completa. O caso que ele
comenta trata-se justamente de uma cegueira onde o que é completa é a brancura.
52

Ver nota 33, página 37.

53

Tiramisu é uma sobremesa italiana, que consiste em camadas de pão de ló (em geral substituído por
biscoitos do tipo inglês ou champagne) embebidas em café, entremeadas por um creme à base
de queijo mascarpone e polvilhadas com cacau em pó. Mas a receita original comporta muitas
variações. (fonte: Wikipedia. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Tiramis%C3%B9. Interessante
observar que tal sobremesa tem alto valor calórico e energético, não indicado para comer antes de
dormir. A descrição detalhada nas cenas que acontece o diálogo entre a mulher e o médico foi
enfatizada por Fernando Meirelles. No livro de Saramago não há referências a comparação entre
agnósia e agnosticismo feita pela mulher do médico e tampouco com relação à refeição mencionada.
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Dentro desse diálogo desenvolvido, o que é possível perceber é certa
apatia de uma relação estabelecida de forma convencional entre um casal. O
ato de ver é complacente e até quando ela se olha no espelho não acredito ser
possível perceber a imagem egocêntrica ou a sensação narcísica que tal ato
geralmente subentende. O olhar dirigido ao espelho é fugaz, desviante e
pensativo. Um olhar de partilha solidária que uma convivência fundamentada
no companheirismo pode propiciar, mas que, muitas vezes, exige sacrifício e
submissão. Talvez a solidariedade, neste momento, esteja fundamentada não
no sentido da visão, mas no da audição: o saber ouvir. Ouvir e dialogar. É
provável que, de forma implícita, a interpretação que Meirelles faz do livro de
Saramago tenha atentado para a possibilidade de uma crítica ao casamento
tradicional e aos papéis sociais que relegam a mulher, na contemporaneidade,
a uma condição de passividade e subserviência. Tal suposição pode justificar
as discretas gestualidades e palavras de sarcasmo que também são possíveis
de perceber nas cenas citadas.
A mulher acorda antes do despertador disparar. Olha para o lado que o
marido está, lhe dá um beijo e levanta-se. Quase simultaneamente, o médico
abre os olhos. A sequência seguinte é a mulher preparando o café: closes de
torneira, chaleira, café fervendo e xícara com café. Ela entra no banheiro, dá
bom dia e pergunta o que houve que ele acordou antes de soar o alarme do
despertador. O médico responde dizendo que o dia não irá ser nada bom e
declara que não consegue enxergar. Acredita que foi infectado pelo paciente
do dia anterior. A mulher responde dizendo ser impossível e pede para dar uma
olhada. Desde o início deste diálogo, a mulher já encara o médico olho no olho
e com rostos bastante próximos. O oftalmologista atenta para o fato de que a
doença é infectuosa e afasta bruscamente a mulher. A resistência dele é inútil,
pois ela insiste e mesmo o marido lamentando que passou a noite com ela, fato
que poderá tê-la contaminado, à mulher diz que está tudo bem e que não ficou
cega. É nesse momento que a solidariedade de um olhar resistente ao contágio
se torna mais eficaz mais presente e muda radicalmente o comportamento da
mulher. A passividade dá lugar à determinação.
Um flash branco faz a transição da imagem anterior para a imagem do
casal conversando em um plano geral que mostra toda a sala da casa.
Enquanto combinam a ida dele ao hospital a mulher o beija nos olhos. A
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sensação de despedida é revelada pelo olhar que traduz a agonia que a
personagem interpreta. Tal ação é interpelada pela fala do médico: “não irão
nos separar por muito tempo”, diz ele.
Na cena seguinte, em uma das únicas que mostra o lado externo da
casa, a ambulância espera pelo médico e os agentes devidamente protegidos
com roupas e máscaras contra a contaminação saúdam o médico; perguntam
se ele tem celular e mandam colocar o aparelho em uma sacola. A mulher o
está guiando até a porta traseira da ambulância e quando o marido entra, ela,
surpreendentemente, consegue passar na frente do agente que está fechando
o veículo e também entra na ambulância. Este o manda descer alegando que a
ambulância é só para os infectados, no que ela responde: “terá de me levar
então, porque acabo de ficar cega” e seguem pelas ruas escoltados por um
carro da polícia soando as sirenes indicando a gravidade do caso.
Simultaneamente com a imagem dos veículos que os conduz ao
isolamento, é possível escutar uma voz que diz: “Atenção! Atenção!”. É o início
da narração de um pronunciamento do governo que é exibido dentro do
sanatório onde os infectados ficarão em “quarentena temporária”. A imagem
seguinte mantem a continuidade da narração do pronunciamento e coincide
com a mulher entrando no sanatório caminhando pelos corredores e
observando os demais ambientes do local enquanto a narração tenta justificar
o isolamento. Ao chegar à ala onde o marido se encontra, ela, também de
forma agônica, diz: “Não vai acreditar para onde nos trouxeram!” O médico
responde que sabe e que a voz do representante do governo já está deixando
ele maluco. Ela diz: “Sorte sua não enxergar”.
O que o olhar da mulher percebe para dizer que é “sorte” não enxergar é
um ambiente inóspito, com divisões rudimentares e uma estrutura precária:
várias camas dispostas em fileiras, algumas forradas com lençóis e outras
apenas a estrutura da cama sem colchões. Todos os leitos são separados por
gradeados e com as paredes ao fundo contendo janelas também com grades.
O branco predominante no ambiente sordidamente combina e realça a estética
da cegueira coletiva (Figura 10, p. 78).
Mais um flash branco aparece em fusão com a imagem de outros
contaminados adentrando ao espaço. Enquanto a mulher do médico organiza
minimamente o local onde eles irão ficar, este avisa aos demais que o espaço
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tem mais duas alas e outra no andar de cima. A garota de óculos escuros
pergunta como sabem disso. A mulher do médico responde que andaram pelo
ambiente antes dos demais chegarem e que escolheram aquela ala porque fica
mais perto da porta.
O ambiente, que já é degradante por sua antiga função, um sanatório
para doentes mentais, se torna ainda mais desagradável com a discussão
entre o ladrão do carro e o primeiro cego. O ladrão o acusa de ser a causa de
tudo o que estão passando e o primeiro cego reage contestando que tipo de
homem rouba de um cego e os dois começam um luta corporal. A intromissão
da mulher, usando o seu olhar para guiar o médico que separa os envolvidos
na briga, é fundamental para amenizar a confusão que se instaurara.

Figura 10: Cena do filme Ensaio sobre a cegueira – Sanatório.

Na cena seguinte a mulher guia os demais organizados em uma fila
indiana até o banheiro. No caminho o ladrão assedia a garota de óculos
escuros que o chuta e perfura a perna do assediador com o salto do sapato.
Para fazer o curativo na ferida, a princípio, a mulher guia a mão do seu marido,
mas ao perceber a ineficácia do procedimento médico executado por este, ela
mesma presta socorro ao ferido. Ao deitar, depois de ter feito o curativo, a
mulher não consegue dormir e no seu olhar transparece a angustia.
Chegam mais contaminados no espaço e o olhar agonístico vai se
tornando mais intenso à medida que as condições do ambiente também se
deteriorizam. Mas a força da solidariedade ainda é o que impulsiona as ações
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da mulher. Ela separa em porções iguais a comida que chega e distribui com
os internos. Também tenta manter a organização do espaço, mas a demanda
de pessoas cegas aumenta e com isso também a sujeira e a degradação.
O olhar que enxerga a situação e provoca a solidariedade se manifesta
em algumas outras situações, como quando ata uma linha que liga as alas e
facilita o transitar dos cegos; também ao mobilizar os demais para enterrar o
ladrão que foi assassinado. A mulher pratica este olhar solidário até mesmo
quando flagra o seu marido fazendo sexo com a garota de óculos escuros. O
olhar solidário e fraternal se sobrepõe ao ciúme e ao sentimento de posse.
Já diante das exigências impostas pelo Rei da ala três, o olhar assume
um aspecto de resistência e vingança. Na discussão em que o vilão anuncia a
exigência de trocar comida por objetos dos internos, a mulher do médico o
contesta e ele diz que não esquecera a voz dela, em claro tom de ameaça. Ela,
por sua vez, diz que não esquecera a cara dele. Quando a imposição pela
troca passa a ser mulheres em troca de comida e a mulher do médico também
tem que se submeter ao sacrífico, o olhar assume as três características
simultaneamente: ela se solidariza com as mulheres que também estão se
submetendo, se solidariza com todas as pessoas da sua ala que, graças ao
seu sacrifício, irão poder se alimentar; ela sente a agonia do sacrifício e a
agonia de todas as outras mulheres. O desejo de vingança já se explicita no
olhar direcionado a tesoura pendurada acima da televisão. Ao se sacrificar e
ver/sentir o terror, o espetáculo horripilante das mulheres sacrificadas, dos
estupros, da violência exacerbada e do assassinato, o seu olhar revela o
desejo de vingança, a visão se nubla de ódio. Quando as mulheres de uma
outra ala vão até a ala três para, mais uma vez, pagar com sexo pela comida,
a mulher do médico leva a tesoura e corta a jugular do Rei estuprador. A guerra
entre as alas é declarada e a ala três incendiada. Todos se desesperam e vão
até o portão em busca de ajuda dos guardas. Ao chegar lá, deparam com o
portão sem trancas e todos saem do sanatório.
Antes de sair do sanatório a mulher ainda anuncia: “Estamos livres!”,
mas ao percorrer as ruas da cidade, o olhar da mulher do médico não
vislumbra a liberdade, mas sim o aprisionamento mais amplo: o caos está
instaurado.
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III – A luz da ideia entre o “olho do saber” e o “olho do poder”
Não é apenas nossa ignorância;
é também nosso conhecimento que nos cega.
Edgar Morin

Tem sido característica da sociedade ocidental a dependência do
conhecimento mimético imposto em detrimento dos aprendizados mais
espontâneos, livres e inovadores. Este fator tem uma parcela significativa na
contribuição para consolidar a servidão voluntária. La Boétie já afirmava que “a
primeira razão pela qual os homens servem de boa vontade é porque nascem
servos e são criados como tais” (2003; 39). A grande maioria se transforma em
seguidor, produzido para obedecer graças ao costume; ao condicionamento.
Na contemporaneidade, com a ênfase no olhar mediando às relações, tal
característica se torna determinante para o poder que a mídia, principalmente
televisiva, exerce sobre as pessoas. Não é à toa que, no filme, ao serem
confinadas as pessoas cegas são recepcionadas e instruídas através de uma
mensagem exibida em monitores de vídeo, fato que surpreende o
oftalmologista: “Que tipo de idiota faria um vídeo para cegos em quarentena? ”.
Mas será que os meios de comunicação têm esse poder nefasto de
controle total e ditatorial que consegue formatar completamente o modo de vida
de uma sociedade? Sobre tal questão é interessante pensar a respeito de
como a televisão tem sido apontada como um dos grandes males da
contemporaneidade. A acusação aparece em diversos escritos, desde livros
infanto-juvenis, romances até livros educativos, de psicologia e outras
especialidades54. A maioria dessas teorias tem em comum o fato de
54

O livro O menino sem imaginação escrito por Eduardo Novaes é exemplar sobre a condenação
generalizada da televisão. O livro narra à história de um menino que não conseguia aprender, e nem
sequer imaginar, por ser viciado em programas televisivos. Ver: NOVAES, Carlos Eduardo. O menino sem
imaginação. 3ª ed. São Paulo: Editora Atica, 1996. Talvez esta historinha tenha inspirado os músicos da
banda Titãs quando comporam o hit “Televisão” (A televisão me deixou burro, muito burro demais...
Agora todas coisas que eu penso me parecem iguais...). Outro livro que demoniza a televisão é O vidiota
(título original Being There) escrito por Jerzy Kosinski e publicado na década de 1970. No livro o Sr.
Chance (“oportunidade”, em inglês) passa a sua vida praticamente toda cuidando de um jardim e
assistindo televisão. Quando o seu protetor morre, a personagem fica completamente desorientada,
sem saber nada que não seja relacionado ao jardim ou a televisão. A personagem não aprendeu a ler ou
a escrever e media o seu relacionamento com a sociedade através do que assistiu na televisão. O livro
foi adaptado para o cinema com o título “Muito além do jardim” (Being There, Hal Ashby, 1979). Não é
só livro infanto-juvenil, música adolescente ou romance que tematiza com este enfoque a televisão. O
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condenarem tal meio de comunicação, muitas vezes generalizando e
direcionando grande fúria contra a tecnologia em si e não contra a forma como
são administradas ou contra os interesses que movem a elaboração dos
produtos que compõem a programação de tal órgão. Em contraposição a essas
teorias reducionistas e unilaterais, alguns pensadores teorizaram sobre o
aspecto ambíguo da televisão e do cinema55, mas não é necessário fazer uma
defesa dos meios de comunicação de massa, pois não precisa muito esforço
para perceber que as tecnologias e seus usos e efeitos dependem da forma
como se canaliza tal utilização.
A televisão, como também o cinema, a internet e demais mídias56
fundamentadas no visual, inseridas na busca de confirmação da predominância
do visual e na forma como a maioria está organizada, têm realmente o
relevante aspecto de controle e de formação de opinião (quase sempre de
forma unilateral e com interesses que beneficiam determinados setores).
É evidente que a Televisão comercial, principalmente, tem o forte
componente da obtenção de lucro, os interesses ideológicos, a censura, os
“óculos”57 que selecionam as imagens, as “ideias feitas”, ou seja, ideias banais
e de fácil aceitação, e também tem o fator de poder influenciar na formação das
crianças exercendo o papel de suas “babás eletrônicas”. Não pode ser
considerado normal que uma criança assista um desenho animado e tenha
convulsões por causa das sequências de emissões de raios emitidos pelo
livro Homo-videns: televisão e pós-pensamento (traduzido no Brasil pela EDUSC, de Bauru, em 2001),
escrito pelo cientista político italiano Giovanni Sartori, chega a sugerir que a televisão está mudando a
natureza do ser humano de homo sapiens para homo videns, época em que tem se impossibilitado a
criação e a originalidade, apenas se reproduz o que é canalizado pela TV. Para este cientista político, é a
era do pós-pensamento, onde não se cultiva mais o pensamento abstrato. Em resumo: a era da idiotia.
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Por exemplo: EZENSBERGER, Hans Magnus. Elementos para uma teoria dos meios de comunicação.
São Paulo: Conrad, 2003. Mais especificamente sobre o cinema, ver: BENJAMIN, Walter. A obra de arte
na era da sua reprodutibilidade técnica In: Magia e técnica arte e política: ensaios sobre literatura e
história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 1994.
56

Aqui faço a diferença entre o meio e a mídia. O meio é o que está entre dois pontos; que faz ligação e
está à disposição de todos, atentando para o fato de que até o nosso próprio corpo também é um meio.
Neste sentido amplo, “o meio é o que liga e o que torna possível o compartilhar”. (SILVA, 2012; 47). Já
quando uso o termo “mídia”, que é uma adaptação ao português, um neologismo, da palavra “media”,
me refiro aos meios de comunicação de massa geralmente com suportes eletrônicos (TV, cinema, rádio,
etc.).
57

Faço referência ao comentário de Pierre Bourdieu, no livro Sobre a televisão, no qual ele afirma: “Os
jornalistas têm “óculos” especiais a partir dos quais vêem de certa maneira as coisas que veem. Eles
operam uma seleção e uma construção do que é selecionado” (1997; 25).
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super-herói e traduzidos na tela com uma sequência de flashes que realmente
atordoam ou que o aprendizado da fala tenha em cada final de frase roncos de
porco58. Estes problemas que vão se evidenciando corresponde a uma
violência simbólica mais ampla onde, na maioria das vezes, os redatores,
repórteres, pais e educadores sequer percebem:
A violência simbólica é uma violência que se exerce com a
cumplicidade tácita dos que a sofrem e também, com
frequência, dos que a exercem, na medida em que uns e
outros são inconscientes de exercê-la ou de sofrê-la.
(BOURDIEU, 1997; 22).

Mas o que não é difícil perceber é o “poder simbólico”59 exercido pela televisão
e tal poder tem a característica de ser “quase” mágico levando-se em
consideração a força exercida de controle e manipulação com a mesma
eficácia de (e muitas vezes superior a) uma imposição física.
Este é um dos aspectos que envolve a relação do ver e do saber e que
pode fortalecer a perpetuação do status quo e das relações de poder de forma
desigual.
Existem outros aspectos que não são alardeados, justamente por ter a
sua percepção dificultada e que dão tanto (ou até mais) sustentação a relação
social contemporânea quanto as mídias que são cotidianamente criticadas. É
sobre essas formas menos perceptíveis e de papel fundamental na
manutenção das relações contemporâneas, que este capítulo irá tratar.

58

Os desenhos citados são Pokemón (ver: https://www.youtube.com/watch?v=3Osr2rAeZD4) e Peppa
Pig, respectivamente.
59

Pierre Bourdieu explorou com exaustão (e, em muitos momentos, injustamente generalizante) o
conceito de poder simbólico relativo à televisão. O sociólogo francês gravou um programa no College de
France com a intenção de difundir na TV, no qual critica duramente o formato que se exerce a profissão
de jornalista no país. Para Bourdieu a televisão está totalmente submetida às normas da lógica de
mercado transformando a informação não inserida dentro de um processo de comunicação, mas apenas
em espetáculo, em entretimento.
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III. I. – O ver e o saber
Renova-te.
Renasce em ti mesmo.
Multiplica os teus olhos, para verem mais.
Multiplica-se os teus braços para semeares tudo.
Destrói os olhos que tiverem visto.
Cria outros, para as visões novas.
Destrói os braços que tiverem semeado,
Para se esquecerem de colher.
Sê sempre o mesmo.
Sempre outro. Mas sempre alto.
Sempre longe.
E dentro de tudo.
Cecília Meireles

Desde o primeiro processo de hominização, a antropossociogênese, ou
seja, a saída da selva para a savana, que a necessidade de conhecimento
mais amplo e primordial se instaura na prática cotidiana. A mão já não era
suporte direto de locomoção e tal fato propiciou também um maior
desenvolvimento do cérebro e aguçamento da visão e ampliação da
sensibilidade de uma forma geral. O homem precisava pensar mais e ter o
olhar mais atento; olhar não tanto instintivo, mas aquele que procura conhecer
e refletir sobre o que está vendo.
Dos antepassados até a contemporaneidade as sociedades humanas
vivenciaram muitas aventuras e transformações, mas talvez nunca no que se
tem conhecido da história humana tenha chegado a uma forma tão homogênea
e ampla de padronização de relacionamento. E nesse padrão que se
estabelece, o olho, ou a sua supervalorização, tem um papel determinante na
produção do conhecimento. Não é à toa que o próprio substantivo “teoria”, (em
grego theoría) além de ser entendido como forma de pensar e entender algum
fenômeno significa também a ação de contemplar, examinar, olhar, especular60;
palavras relacionadas diretamente ao sentido de ver, da visão.
A relação entre visão e conhecimento não é algo da época de
hegemonia da imagem produzida através de tecnologias maquínicas. Desde o
período do nascimento da filosofia como forma de pensar o conhecimento, há a

60

Dicionário Aurélio, p. 1664.
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explícita ligação entre olhar e saber. Marilena Chauí ressalta que desde os
gregos já era possível atentar para a ênfase em tal forma de relação e o quanto
está imbricada no pensamento filosófico. Por exemplo, o que afirma Aristóteles
no livro A metafísica:
Por natureza, todos os homens desejam conhecer. Prova disso
é o prazer causado pelas sensações, pois mesmo fora de toda
utilidade, nos agradam por si mesmas e, acima de todas, as
sensações visuais. Com efeito, não só para agir, mas ainda
quando não nos propomos a nenhuma ação, preferimos a vista
a todo o resto. A causa disto é que a vista é, de todos os
nossos sentidos, aquele que nos faz adquirir mais
conhecimentos e o que nos faz descobrir mais diferenças
(Aristóteles apud Chauí; 38).

Esse olhar não está restrito apenas ao aspecto fisiológico e ao ato de
ver, mas também na sua dimensão metafórica como “ponto de vista”, “visão de
mundo” e tantas outras palavras que relacionam olhar e conhecimento:
Aceitamos discordâncias dizendo que cada qual tem direito ao
seu ponto de vista ou à sua perspectiva, sem causar-nos
estranheza o crermos que a origem das opiniões dependa do
lugar de onde vemos as coisas e sem que nos detenha a
palavra “perspectiva”. Se pretendemos assegurar que algo é
efetivamente verdadeiro, dizemos ser evidente e sem sombra
de dúvida. Porém não indagamos por que teríamos feito a
verdade equivalente à visão perfeita – já que não pensamos
com os olhos – nem por que teríamos associado dúvida e
sombra, associação que transparece quando enfatizamos
nossa certeza com um “mas é claro!” (CHAUÍ; 31 in NOVAES,
1988).

Tais afirmações não deixam de imbricar um componente oculacentrista, pois se
aproxima, e se confunde diretamente, a questão do saber com o olhar. A teoria
e a visão com o mesmo significado se imbricam ainda mais: o olho como
sinônimo de conhecimento. É a ênfase no olhar consolidando a sua
predominância em detrimento dos demais sentidos.
A máxima que diz “saber é poder” é mais do que real. Transcende a
realidade e perpassa praticamente todos os momentos das relações sociais.
Está dentro de um circuito recursivo, difuso, sem origem precisa, mas que está
presente na política, na economia, na religião e em praticamente todas as
relações sociais. A introjeção de tal concepção, atrelada ao oculacentrismo
contemporâneo, contribui diretamente para a produção e solidificação dos
valores e da estrutura da sociedade. É assim que a forma como a televisão tem
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sido organizada consegue uma propagação tão efetiva, mas é importante
ressaltar que o suposto poder do olhar, da veiculação das imagens “fortes” não
é isoladamente determinante para a propagação do medo, da violência e da
conformação a ideias autoritárias, negativas e estupidificantes. As imagens que
são exibidas são anunciadas, narradas e comentadas por um discurso que
semeia justamente as ideias que fundamentam o terror, o medo, a insegurança
e justifica o autoritarismo e mais violência na tentativa de conter a violência.
Se o horror está banalizado, não é porque vemos imagens
demais. Não vemos corpos demais a sofrerem na tela. Mas
vemos corpos demais sem nome, corpos demais incapazes de
nos devolver o olhar que lhes dirigimos, corpos que são objeto
de palavra sem terem a palavra. O sistema de Informação não
funciona pelo excesso de imagens, funciona selecionando
seres que falam e raciocinam, que são capazes de “descriptar”
a vaga de informações referentes às multidões anônimas. A
política dessas imagens consiste em nos ensinar que não é
qualquer um que é capaz de ver e falar. E essa lição é
confirmada de maneira prosaica pelos que pretendem criticar a
inundação das imagens pela televisão. (RANCIERE, 2012; 94).

Bourdieu também reforça tal característica quando afirma que:
O mundo da imagem é dominado pelas palavras. A foto não é
nada sem a legenda que diz o que é preciso ler – legendum –,
isto é, com muita frequência, lendas, que fazem ver qualquer
coisa. Nomear, como se sabe, é fazer ver, é criar, levar à
existência. (1997; 26).

Do século XVIII para o XIX, o conhecimento determinante tem na ciência
a sua instância legitimadora de valor incomensurável que formata uma Verdade
uniforme em torno do saber. Desde então, tal fator tem consolidado privilégios
e definido o posicionamento social de quem detém esse tipo de conhecimento.
O oftalmologista de Ensaio sobre a cegueira é um exemplo concreto que não
está apenas na tela do cinema. O status de líder, de quem tem o poder da fala
e das decisões no encarceramento dos cegos é justamente esse médico.
Mesmo em situação semelhante aos demais, o médico é quem organiza e
centraliza as decisões. No filme esse status será abalado em diversas
situações

onde

se

descortinará

as

limitações

da

aplicabilidade

do

conhecimento médico naquele contexto e a consequente perda da sua posição
social. O questionamento de tal posição, no decorrer do filme, começa quando
autoridades específicas descobrem que o oftalmologista também está
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contaminado. Seu confinamento é decidido à revelia do próprio médico, seu
consultório é invadido, os arquivos revirados e apreendidos. Já no
confinamento, o médico sofrerá outras investidas contra a sua autoridade.
Primeiro, sugestivamente, pelo ladrão do carro que contesta o teor autoritário
da fala do médico; depois quando solicita aos guardas mais comida e
remédios, ele sofre ameaça de ser fuzilado, mas ainda insiste pedindo para
falar com o superior, os guardas ignoram e continuam a contagem para atirar.
O médico recua. Em seguida ele adentra a ala três na tentativa de organizar
um comitê de representantes para reivindicar mais comida e enterrar os
mortos. É nesse momento que os confinados da ala três o contesta e,
sarcasticamente, se declaram como uma monarquia elegendo o Rei da ala três
(Rodrigo Santoro) que, mesmo cego, assume o papel de vilão/líder.
Ao ficar cego e tendo a mulher ainda enxergando, o médico passa de
uma posição de liderança para uma postura patética. Talvez tomando como
vingança a postura machista e centralizadora do “papel de marido”
desempenhado no início do filme, a partir da internação é a mulher que
assumirá o controle das situações. Ela vê, portanto, sabe o que está
acontecendo e a liderança acontece, a princípio, de forma camuflada para que
os demais internos não percebam que ela ainda enxerga. Relembremos que na
cena da briga entre o primeiro cego e o ladrão é ela quem fala para o marido
que os dois estão brigando e o conduz para o local onde a briga acontece.
Depois, ela, mesmo sendo leiga em medicina, é quem faz o curativo no
ferimento na perna do ladrão, pois o médico tateando a ferida não obtém êxito
na sua tentativa de amenizar o sofrimento do homem ferido.
Se no conhecimento prático há a facilidade de condução pelo olhar ao
que está diante de si, na construção teórica do conhecimento a visão como
instrumento

direto

de

mediação

para

produção

deste

saber,

na

contemporaneidade, consegue ver com mais profundidade o objeto analisado,
pois tem sofisticados recursos e próteses de ampliação visual, mas o preço a
pagar é também ver menos de forma ampla. Existe séria dificuldade em
contextualizar. Conhece-se cada vez mais sobre cada vez menos. É a
especialização que invade e coloniza todas as áreas do saber. Se há a
especialização em determinado assunto, há também a ignorância que se
amplifica impedindo que se perceba a totalidade. Só se enxerga a brancura
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próxima que se propaga minimamente ao nosso redor. Sequer é perceptível
que isso é uma cegueira que se camufla. O velho da venda preta, ao relatar a
propagação da cegueira, diz que as autoridades, além das internações que
projetavam uma imagem negativa, realizaram uma conferência internacional
com oftalmologistas, neurologistas e demais especialistas que apenas
“alardearam as suas ignorâncias”. Como isso tem acontecido no nosso
cotidiano. Sempre que acontece algo imprevisível como, por exemplo, a
propagação do vírus ebola, são patrocinadas diversas campanhas e difusão
ampla do medo que se instaura. Pouco se divulga do que tem sido feito para
entender o que é o vírus e viabilizar a cura.
A relação entre o olhar e o conhecimento, como já foi enfatizado, tem
origem nos filósofos gregos, mas tal relação ganhou certo distanciamento no
ocidente justamente no período de consolidação do cristianismo com a sua
iconoclastia declarada, no entanto, a partir do iluminismo a relação entre visão
e saber é retomada, ampliada e se imbrica de tal forma que o fato de olhar se
torna correspondente direto da Verdade.
Marilena Chauí ressalta a predominância do visual em detrimento dos
demais sentidos na elaboração das palavras referentes à produção do
conhecimento:
Dos cinco sentidos, somente a audição (referida à linguagem)
rivaliza com a visão no léxico do conhecimento. Os demais, ou
estão ausentes ou operam como metáforas da visão. Falamos
em captar uma ideia ou agarrá-la. Dizemos que um conceito
contém ou envolve certas determinações e que as
compreendemos (as seguramos juntas) ou as explicamos (as
desdobramos uma a uma). Falamos em beber ideias ou
opiniões nesta ou naquela fonte, em tocar neste ou naquele
ponto. Em português, dizemos que algo “tem (ou não tem)
cheiro de verdade” e, para manifestar suspeita, que uma ideia
“não cheira bem”. (idem, ibdem; 37).

Mesmo utilizando as metáforas com outros sentidos, na compreensão de
Chauí, o pensamento se exprime é com a linguagem do olhar e utiliza tal
sentido como predominante porque o ver é ter à distância:
O olhar apalpa as coisas, repousa sobre elas, viaja no meio
delas, mas delas não se apropria. “Resume” e ultrapassa os
outros sentidos porque os realiza naquilo que lhes é vedado
pela finitude do corpo, a saída de si, sem precisar de mediação
alguma. (idem, ibdem; 40).
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Não é só a questão da linguagem que está submetida na relação entre o
olhar e o conhecimento. Michel Foucault afirmou que:
Se quisermos realmente conhecer o conhecimento, saber o
que ele é, apreendê-lo em sua raiz, em sua fabricação,
devemos nos aproximar, não dos filósofos mas dos políticos,
devemos compreender quais são as relações de luta e de
poder (2005; 23).

Dentro de tal concepção, Foucault relacionou a linguagem fundamentada na
visão com ligações mais amplas, analisando a pertinência do olhar com o
nascimento da clínica médica, com a formação discursiva dos enunciados, com
a vigilância e com a punição. Já nas suas primeiras obras o olhar aparece
como que de forma secundária na relação com o saber, pois há o primado da
questão discursiva dos enunciados que se evidencia de forma mais enfática,
mas, como será demonstrado, não anulam a visibilidade. Gilles Deleuze
ressalta este fato e diz que Foucault “nunca afirma que o não-discursivo seja
redutível a um enunciado, e que seja um resíduo ou uma ilusão” (2005; 59)
percebendo que “do princípio ao fim da obra de Foucault, as visibilidades
permanecerão irredutíveis aos enunciados, ainda mais irredutíveis porque
parecem formar uma paixão em comparação com a ação dos enunciados”
(idem, ibdem; 59). Existe uma relação entre o enunciado e a visibilidade por
toda a obra de Foucault. Se o enunciado tem o primado nas primeiras obras
isso não inviabiliza que a visibilidade tenha suas leis próprias e também
desenvolva uma certa autonomia.
No livro O nascimento da clínica, Foucault ressalta o fato de que é
exatamente o retorno do olhar ao visível, afastando a medicina da magia
natural, da ligação com a natureza, das práticas espirituais e do conhecimento
comum, que torna possível a consolidação da medicina institucional:
“O olhar não é mais redutor, mas fundador do indivíduo em sua
qualidade irredutível. E, assim, torna-se possível organizar em
torno dele uma linguagem racional. O objeto do discurso
também pode ser um sujeito, sem que as figuras da
objetividade sejam por isso alteradas. Foi esta reorganização
formal e em profundidade, mais do que o abandono das teorias
e dos velhos sistemas, que criou a possibilidade de uma
experiência clínica: ela levantou a velha proibição aristotélica;
poder-se-á, finalmente, pronunciar sobre o indivíduo um
discurso de estrutura científica” (Foucault, 1977; XIII).

88

Este discurso fundamentado no olhar clínico que, no filme, beneficia o médico
com o status de liderança, é o que produz uma noção de verdade e que tem se
expandido por praticamente toda a sociedade desde o século XVIII61:
“O olhar se cumprirá em sua verdade própria e terá acesso à
verdade das coisas, se pousar em silêncio sobre elas, se tudo
se calar à volta do que ele vê. O olhar clínico tem essa
paradoxal propriedade de ouvir uma linguagem no momento
em que percebe um espetáculo. ” (Idem, ibdem; 115/116).

A doença ganha, assim, uma qualificação descritiva atrelada ao diagnóstico
especializado que também submete o corpo a classificação e ao controle:
Na experiência anátomo-clínica, o olho médico deve ver o mal
expor-se e dispor-se diante dele à medida que penetra no
corpo, avança por entre seus volumes, contorna ou levanta as
massas e desce em sua profundidade. A doença não é mais
um feixe de características disseminadas pela superfície do
corpo e ligadas entre si por concomitâncias e sucessões
estatísticas observáveis; é um conjunto de formas e
deformações, figuras, acidentes, elementos deslocados,
destruídos ou modificados que se encadeiam uns com os
outros, segundo uma geografia que se pode seguir passo a
passo. Não é mais uma espécie patológica inserindo-se no
corpo, onde é possível; é o próprio corpo tornando-se doente
(Idem, ibdem; 155).

No filme, o que mais alarma as autoridades é que não conseguem ver e
diagnosticar que doença é aquela que se propaga. Daí a estratégia de
isolamento, da captura dos corpos contaminados.
A medicina ainda hoje tem grande ligação com a visão. Além da
continuidade das formas de diagnósticos atrelados ao olhar, a maioria dos
exames são monitorados por câmeras, lentes e demais mecanismos

61

O médico, como também o profissional da área jurídica, no imaginário popular, já é considerado
“doutor” sem sequer obter o título de mestrado e existe uma resistência em reconhecer a referência de
doutor para outras profissões, mesmo que tais profissionais possam ter até títulos de pós-doutorado.
Alguns parentes já brincam com a minha provável titulação de doutor em Ciências Sociais afirmando
que quando eu visitasse a cidade no sertão da Paraíba (Catolé do Rocha) na qual nasci, muitas pessoas,
ao saber que me tornei “doutor”, iriam querer marcar consulta procurando diagnósticos para os seus
problemas de saúde. Tal tarefa não seria descabida se levada em consideração à percepção da
sociologia clínica e as interferências que o meio social provoca adoecendo as pessoas, mas, no caso
hipotético de algum dia acontecer tal disparate, preferiria indicar, ressaltando a sua capacidade, os
curandeiros, rezadores e médicos da natureza, que hoje são marginalizados e desacreditados pela
imposição da medicina alopática e os interesses da indústria farmacêutica.
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relacionados à visão: endoscopia, retoscospia, radiografia, microscópio; grande
parte das cirurgias hoje é realizada através de videoscopia, etc.
Mas, voltando à teoria foucaultiana do olhar, quando Foucault escreveu
o livro As palavras e as coisas, ressaltava o fato de que no período final da
idade clássica62 é formulada a noção de “história natural”: a minuciosa
observação e registro dos seres vivos que se fundamentava principalmente na
questão da representação.
A história natural, que se concentrava na aproximação da linguagem
com o olhar, se define como:
o espaço aberto na representação por uma análise que se
antecipa à possibilidade de nomear; é a possibilidade de ver o
que se poderá dizer, mas que não se poderia dizer depois, nem
ver, a distância, se as coisas e as palavras, distintas umas das
outras, não se comunicassem, desde o início, numa
representação (FOUCAULT, 1999; 177).

O historiador reencontra o seu papel tal qual era no pensamento grego e narra
a partir do que vê, a partir do seu olhar:
A idade clássica confere à história um sentido totalmente
diferente: o de pousar pela primeira vez um olhar minucioso
sobre as coisas e de transcrever, em seguida, o que ele
recolhe em palavras lisas, neutralizadas e fiéis. (Idem, ibdem;
179).

Nesse

período

não

era

apenas

a

classificação

pela

simples

demonstração ou exaustão dos detalhes teóricos, mas estava sendo instaurada
justamente a ligação entre o olhar e o saber:
No Renascimento, a estranheza animal era um espetáculo;
figurava nas festas, nos torneios, nos combates fictícios ou
reais, nas reconstituições lendárias, onde quer que o bestiário
desdobrasse suas fábulas sem idade. O gabinete de história
natural e o jardim, tal como são organizados na idade clássica,
substituem o desfile circular do “mostruário” pela exposição das
coisas em “quadro”. O que se esgueirou entre esses teatros e
esse catálogo não foi o desejo de saber, mas um novo modo
de vincular as coisas ao mesmo tempo ao olhar e ao discurso.
Uma nova maneira de fazer história (Idem, ibdem; 180).

É desse tipo de concepção científica, segundo Foucault, que privilegiará o olhar
fazendo-o se sobrepor aos demais sentidos:
62

A idade clássica corresponde ao período aproximado entre o século XII e o século XVIII.
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A observação, a partir do século XVII, é um conhecimento
sensível combinado com condições sistematicamente
negativas. Exclusão, sem dúvida, de ouvir-dizer; mas exclusão
também do gosto e do sabor, porque com sua incerteza, com
sua variabilidade, não permitem uma análise em elementos
distintos que seja universalmente aceitável. Limitação muito
estreita do tato na designação de algumas oposições bastante
evidentes (como as do liso e do rugoso); privilégio quase
exclusivo da vista, que é o sentido da evidência e da extensão
(Idem, ibdem; 181/182).

Diante de tal constatação, talvez não seja exagero relacionar as
exigências de objetividade e distanciamento dos objetos pesquisados, do
predomínio do oculacentrismo no fazer científico, afinal o olhar é o sentido da
distância e tomado como sentido coletivo de visão de mundo, teoricamente,
extrai a carga subjetiva que se poderia imputar caso fosse relacionado a um
ponto de vista individual.
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III. I.II – Aprendendo a cegueira
A magia não é olhar a vida pelo olho mágico.
A magia é poder abrir a porta.
Nilza Menezes

A escolarização também obedece a essa lógica do distanciamento,
principalmente entre quem ensina e quem aprende. O dispositivo de
escolarização63 envolve vários aspectos. O que realço é o que está mais
relacionado à educação autoritária característica do ensino contemporâneo e
que funda os seus princípios a partir do controle, da disciplina e das imposições
estabelecidas.
A educação verticalizada tende a manter a lógica do distanciamento e da
desigualdade entre quem ensina e quem aprende. Emile Durkheim, ao
estabelecer as diferenças entre educação e pedagogia, talvez sem atentar para
isso, já torna explícito o caráter doutrinário e hierarquizante que tal processo
assume, seja na educação, que o sociólogo chamou de “permanente” ou no
ensino pedagógico:
A educação é exercida, junto às crianças, pelos pais e mestres.
É permanente, de todos os instantes, geral. Não há período na
vida social, não há mesmo, por assim dizer, momento no dia
em que as novas gerações não estejam em contato com seus
maiores e, em que, por conseguinte, não recebam deles
influência educativa. De fato, essa influência não se faz sentir
somente nos curtos momentos em que pais e mestres
comunicam conscientemente, por via do ensino propriamente
dito, os resultados de sua experiência aos que vêm depois
deles. Há uma educação não intencional que jamais cessa.
Pelo nosso exemplo, pelas palavras que pronunciamos, pelos
atos que praticamos – influímos de maneira contínua sobre a
alma de nossos filhos. (1973, p. 57).

63

O uso do termo “escolarização” neste trabalho se aproxima da definição de dispositivo, como
utilizado por Michel Foucault que o define, no livro Microfísica do poder, como “um conjunto
decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões
regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais,
filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se
pode estabelecer entre estes elementos” (2005; 244). No caso do dispositivo de escolarização, ele tem
por função normatizar o processo pedagógico e manter as consequências que daí decorre. Um
documentário que aborda com exemplos concretos tal conceituação é Escolarizando o mundo (EUA,
Índia, 2010, 65 min. – Direção: Carol Black). Ver: https://www.youtube.com/watch?v=6t_HN95-Urs.
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Com relação à pedagogia, Durkheim afirma que ela é o ensino, a
instrução das teorias. Assim, a educação pode ser uma das matérias da
pedagogia. Para ele, ambos os processos não são dissociáveis para o
“avanço” da sociedade, ressaltando que a institucionalização pedagógica é um
dos pontos que diferencia a sociedade moderna das organizações sociais mais
arcaicas:
Há povos que não tiveram pedagogia propriamente dita; de
modo geral, ela não aparece senão em época relativamente
avançada na história. Não se encontra na Grécia, senão depois
da época de Péricles, com Platão, Xenofonte e Aristóteles. Em
Roma, apenas se assinala. Nas sociedades cristãs, não foi
senão no século XVI que ela veio a produzir obras importantes;
mas o surto, que teve nessa época, abrandou-se de muito no
século seguinte para só voltar ao mesmo vigoroso
desenvolvimento no século XVIII. (Idem; 58).

Na teoria Durkheimiana da educação, o pai e o mestre, os “homens feitos”, são
os alicerces para formação da criança e que, ao justificar a obrigatoriedade da
educação, afirma que “a autoridade do mestre não é mais do que um aspecto
da autoridade do dever e da razão” (idem; 56).
Tal concepção ainda tem muito de vigência na instituição dos processos
pedagógicos da contemporaneidade. Apesar dos discursos parecerem indicar
um ensino não coercitivo, os professores são considerados como os detentores
exclusivos do saber e a prática de ensino ainda é estabelecida entre produtores
de conhecimento, os professores, e consumidores, os alunos.
É muito propagada a iniciativa de alguns professores que incentivam as
práticas mais descentralizadas, mas, mesmo que estejam descendo dos
púlpitos, o olhar ainda continua de cima para baixo. A disposição espacial pode
até ter as cadeiras em forma de círculo, realização de aulas de campo e
discursos proferidos com conteúdo pretensamente igualitário, mas grande parte
da forma de construção e condução das aulas ainda obedece aos princípios da
educação autoritária que cumpre a função de adestramento: centralismo de
conteúdo, imposição de dinâmicas, repetição forçada, desconsideração dos
saberes já existentes, descontextualização, fragmentação dos saberes em
“disciplinas”, medição do desempenho dos alunos em classificação numérica,
substituição da espontaneidade e da criatividade pela passividade e
subalternidade constante; além de se enquadrar no que Durkheim escreveu
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como a atividade legítima do educador: ensinar o dever e a moral. A educação,
nesse sentido, estrutura e legitima uma determinada visão de mundo.
O fundamental é que as decisões do mestre se sobreponham sempre e
no antiquado esquema de produção de sujeitos obedientes, cumpridores do
dever (dever que é estabelecido de cima para baixo) e reprodutores de uma
moral que caracteriza a forma de vida burguesa: afirmação e defesa da
monogamia, da heterossexualidade, do preconceito racial, da diferença entre
classes sociais, etc. É assim que o processo de colonização garante sua
configuração de hereditariedade. Nesse formato, absorvemos uma visão de
mundo que não condiz com nossas próprias realidades e acreditamos e
transmitimos

cotidianamente

tal

concepção

seguindo

os

mesmos

desesperados anseios das religiões, ou seja, a nossa salvação.
No padrão de formulação educativa ocidental, os alunos são
transformados no que Foucault denominou de vítimas de um estado de
dominação.
Nesta realidade, o próprio dispositivo de escolarização é quem produz o
analfabeto e o ignorante; a diferenciação entre quem é alfabetizado e quem é
ignorante é gerada tomando como parâmetro à capacitação para o mercado
capitalista.
Levando em consideração que o ignorante é uma produção social
gerada principalmente pelas demandas e exigências do processo de
escolarização, é possível retomar a percepção de Norbert Elias ao atentar que
durante o processo civilizador, ou seja, a formação da condição humana a qual
fomos moldados, foi preciso “civilizar os costumes”. As estratégias de
domesticação são amplas; é extremamente eficaz o papel exercido pela igreja,
pela família e, principalmente, a violência das imposições culturais que coagem
os indivíduos a se adaptarem ao modus vivendi da sociedade civil64. Isso quer
dizer que antes da formação da escola direcionada para todos, tal qual nos
deparamos hoje em dia, e não restrita aos privilegiados, já haviam sido

64

Sociedade civil aqui não corresponde à sociedade organizada sem a mediação (ou em oposição) ao
estado, tal qual formulada por Hegel. Mas sim a percepção terminológica de “civil”
do latim civilis, genitivo de civis, "cidadão". Consequentemente, cidadão é referente daquele que vive
propriamente na cidade e no gozo dos direitos civis de um Estado, ou no desempenho de seus deveres
para com este. (Dic. Aurélio, 1996; 403).
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estabelecidas estratégias de domesticação. Mas é a partir do século XVI com o
nascimento do capitalismo como um sistema intencional de economia que
exigia

a

necessidade

de

incorporação

das

pessoas

consideradas

economicamente pobres na sociedade civilizada, que a escolarização assume
a tarefa mais rigorosa e começa65 a consolidação das técnicas de controle
social vigentes até a atualidade:
A universalização da instrução ampliou para toda a população
os modelos de autocoerção, o domínio das emoções, os
sensos de vergonha e pudor, disseminando outra configuração
de sociedade ao inventar a educação escolarizada como
categoria da atividade social (VEIGA, 2002; 98).

Os recursos mais utilizados como disciplinamento eram fundamentados
na violência física, no castigo. Até o século XX o uso da palmatória ainda era
admitido como técnica pedagógica. Já na atualidade, o que é visto interfere
diretamente nas nossas ações. Lembremo-nos da cena em que o menino
estrábico de Ensaio sobre a cegueira quer urinar e os contratempos o impede;
ele, desesperadamente urina nas próprias calças. Mesmo em um ambiente
onde todos estão cegos, o garoto não consegue urinar expondo o pênis. Não
são poucos os exemplos desse tipo que acontecem no cotidiano com a
impregnação do senso de vergonha e pudor.
A instrumentalização do olhar no processo educativo é de extrema
importância. Lógico que é passível de ressaltar o fato de que nem o olho e nem
sequer a audição são impedimentos para a educação modeladora. O caso de
Helen Keller é mais do que uma comprovação. A menina americana, que antes
de completar dois anos de idade ficou cega e surda, a qual, por tal motivo, os
pais acreditavam ter problemas mentais, conseguiu ser educada através do
rigoroso método da professora Anne Sullivan que se baseava justamente no
tato e na mistura de delicadeza e força bruta66. A tutora de Helen Keller
65

Se aponto como determinante e não tão percebido o papel da escolarização no processo de
civilização, não é passível de menosprezo a tese de que o próprio letramento, o nascimento da
comunicação escrita, também teve grande eficácia nesse processo. As consequências de tal fator
também não são vistas ou sentidas de forma direta, mas já foram explicitadas em importante livro sobre
o assunto. Ver: GOODY, Jack & WATT, Ian. As consequências do letramento. Tradução de Waldemar
Ferreira Netto. São Paulo: Paulistana, 2006.
66

Além de uma vasta bibliografia sobre o caso de Helen Keller (1880-1968), foram produzidos alguns
filmes que narram o drama vivenciado pela menina cega. O primeiro foi realizado nos primórdios do
cinema e chama-se Deliverance, realizado em 1919 e dirigido por George Foster Platt. Foi postado um
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conseguiu a proeza de ajustar a “boa” educação uma pessoa que,
provavelmente, estaria relegada a um manicômio e ao escárnio da sociedade.
Contudo, é através do controle fundamentado no olhar, onde há a
progressiva substituição da violência física pela violência simbólica67, que a
escolarização se torna mais sutil, pois não expõe o educador como quando o
método predominante era a brutalidade e o castigo e, pela sua abrangência,
torna também mais eficaz o processo de domesticação e a manutenção da
ordem68 e aperfeiçoando-a cada vez mais.
Para a estratégia da sociedade disciplinar, desenvolvida na teoria
foucaultiana, o panóptico tem uma eficácia fundamental para consolidar o
processo de escolarização:
Não há mais inquérito, mas vigilância, exame. Não se trata de
reconstituir um acontecimento, mas de algo, ou antes, de
alguém que se deve vigiar sem interrupção e totalmente.
Vigilância permanente sobre os indivíduos por alguém que
exerce sobre eles um poder – mestre-escola, chefe de oficina,
médico, psiquiatra, diretor de prisão – e que, enquanto exerce
esse poder, tem a possibilidade tanto de vigiar quanto de
constituir, sobre eles que vigia, a respeito deles, um saber. Um
saber que tem agora por característica não mais determinar se
alguma coisa se passou ou não, mas determinar se um
indivíduo se conduz ou não como deve, conforme ou não à
regra, se progride ou não, etc. Esse novo saber não se
organiza mais em torno das questões “isto foi feito? Quem o
fez”; não se ordena em termos de presença ou ausência, de
existência ou não existência. Ele se ordena em torno da norma,

link na internet onde é possível assistir Deliverance como também um pequeno documentário sobre o
filme
com
depoimentos
de
Helen
Keller
e
Anne
Sullivan,
consultar:
http://cinemaevida.blogspot.com.br/2012/05/inicio-deliverance.html. O segundo, e mais conhecido, é
O milagre de Anne Sullivan, filme produzido por uma Hollywood já estruturada e que exacerba na
dramaticidade do caso. O terceiro é o filme indiano Black produzido em 2005 e dirigido por Sanjay Leela
Bhansali, mas que não chegou a ter a repercussão dos filmes anteriores. Também foi produzida em 1996
uma animação bastante didática sobre o caso com o nome A história animada de Helen Keller dirigido
por Richard Rich e que é basicamente uma síntese do filme O milagre de Anne Sullivan, ver:
https://www.youtube.com/watch?v=q-27zodp1_4.
67

A violência simbólica se exerce através da imposição de significações que são impostas como
legítimas, dissimulando as relações de força que estão na base dessas significações. Conceito caro a
Pierre Bourdieu e que foi aplicado também com relação a educação. Consultar: BOURDIEU, Pierre. A
reprodução. Tradução Reynaldo Bairão. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975.
68

A ordem estabelecida nem sempre beneficia toda sociedade. A ordem que a educação verticalizada
direciona os seus esforços para manter é a mesma ordem vertical que privilegia a manutenção da
divisão entre rico e pobre; incutindo nos educandos os valores que correspondem a esse tipo de
organização social.
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em termos do que é normal ou não, correto ou não, do que se
deve ou não fazer. (2005, p. 88).

A vigilância, a punição, a ortopedia social, ainda são características
vigentes não só na escola enquanto instituição; na mentalidade de grande
parte dos professores o olhar ainda permanece como um dispositivo de poder.
Certo que na atualidade, em muitas escolas, os professores têm a seu dispor o
aparato das câmeras de vigilância que podem auxiliar no controle de todo e
qualquer ato não visto ou que tenha sido visto e necessite de comprovação.
Por outro lado, tal apropriação tecnológica em sala de aula também submete
até mesmo quem ministra as aulas. Os próprios professores estão dentro da
lógica panóptica onde o observador também é observado69.
Essa disciplina que caracteriza a escolarização é o que Foucault
denominou de “anatomia política do detalhe” (2004; 120). Se a punição é o que
mais se explicita pelo seu poder de agressividade, a questão do “detalhe” é
fundamental para compreensão da sociedade que funde a disciplina com o
controle. O detalhe não é uma forma de controle nova, Foucault afirma que:
O ‘detalhe’ era já há muito tempo uma categoria da teologia e
do ascetismo: todo detalhe é importante, pois aos olhos de
Deus nenhuma imensidão é maior que um detalhe, e nada há
tão pequeno que não seja querido por uma dessas vontades
singulares. Nessa grande tradição da eminência do detalhe
viriam se localizar, sem dificuldade, todas as meticulosidades
da educação cristã, da pedagogia escolar ou militar, de todas
as formas, finalmente, de treinamento. Para o homem
disciplinado, como para o verdadeiro crente, nenhum detalhe é
indiferente, mas menos pelo sentido que nele se esconde que
pela entrada que aí encontra o poder que quer apanhá-lo.
(Idem, ibdem; 120).

Apesar de não ser nova, a técnica de atenção ao detalhe passou a ser
essencial para a escolarização contemporânea exatamente pela sutilidade que
propicia. De uma mancha no fardamento a uma posição inadequada na carteira
exposta em fila, nada escapa do olhar vigilante. Esses pequenos detalhes não
69

Grande parte das escolas que utilizam a técnica de monitoramento das salas de aula e demais
dependências do espaço escolar recebe as imagens em uma central de audiovisual onde reúne os
monitores com imagens de cada ambiente e também gravam o que é filmado. Geralmente tal central de
monitoramento se localiza na sala dos coordenadores ou diretores, mas, atualmente, diversas escolas já
disponibilizam as imagens em sites da internet onde os pais/responsáveis dos alunos também podem
acompanhar o que está acontecendo na escola e, assim, ocorre mais uma ampliação da lógica
panóptica: a própria escola acaba também sendo monitorada.
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são apenas exigências de um professor rigoroso que exige atenção para um
melhor aprendizado, pois, das minúcias insignificantes até a vigilância mais
hostil e o amplo enclausuramento, tudo faz parte do processo da educação que
transforma o indivíduo em sujeito domesticado70.
A escolarização também contribui diretamente para outros fatores
complementares à domesticação. A formação do ser civilizado pressupõe a
possibilidade de distinção social e visibilidade individual que afetam as relações
de gênero/sexualidade, etnia e classe social. A escolarização tem como
parâmetro

norteador

a

concepção

de

civilidade

do

homem

branco,

heterossexual e bem sucedido economicamente, por isso a exigência das
atividades desenvolvidas a partir dos papeis sexuais, o incentivo ao
protagonismo masculino, a exclusão, diferenciação ou menosprezo de outras
etnias71, a afirmação e incentivo de manutenção da fragilidade e subserviência
feminina, a diferença estrutural entre a escola privada e a pública, entre outras
características, incluindo a desatenção para o significado do próprio
conhecimento que se ensina:
A educação atual fornece conhecimentos sem ensinar o que é
o conhecimento. Ela não se preocupa em conhecer o que é
conhecer, ou seja, os dispositivos cognitivos, suas dificuldades,
suas instabilidades, suas propensões ao erro, à ilusão. Isso
porque, todo conhecimento implica risco de erros e de ilusões.
(MORIN, 2013; 195).

Além de não ensinar o que é o conhecimento, a escola também padroniza e
legitima o conhecimento técnico-científico como o saber por excelência:
Uma linguagem universal, um método único, uma forma de
pensar que privilegia a suposta realidade objetiva são
disseminados na educação formal desde a primeira escola até
a universidade. A diversidade das histórias locais, os modos
diversos de conhecimento da natureza, o elenco de soluções
para problemas pontuais, as distintas linguagens simbólicas de
70

Com relação especificamente a domesticação, é explicita a necessidade de contenção do
embrutecimento e de retrair os aspectos violentos inerentes ao ser humano. Contudo, o que se critica é
a utilização de tal necessidade para produzir sujeitos passivos, submissos, obedientes e que seguem sem
perceber e, por isso mesmo, sem questionar a ordem estabelecida; mesmo que tal ordem signifique a
sua própria anulação tornando-se indivíduos sem, praticamente, nenhum protagonismo social.
71

O objetivo da educação cristã de “educar para humanizar” os povos nativos do continente americano
no período de colonização é, nesse sentido, bastante ilustrativo. Também é revelador o fato da maioria
de pessoas sem titulação de ensino superior ser negra.
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compreensão do mundo têm sido suprimidas ou são aliciadas,
traduzidas, ou mesmo prostituídas pelo modelo uniformizador
do conhecimento ocidental. (ALMEIDA, 2010; 35).

A forma doutrinária exercida pela escolarização foi denunciada por Ivan
Ilich ainda na década de 1970. Illich escreveu sobre o processo de
ressignificação de valores, onde a imaginação do aluno:
É “escolarizada” a aceitar serviço em vez de valor. Identifica
erroneamente cuidar da saúde com tratamento médico,
melhoria da vida comunitária com assistência social, segurança
com proteção policial, segurança nacional com aparato militar,
trabalho produtivo com concorrência desleal. Saúde,
aprendizagem, dignidade, independência e faculdade criativa
são definidas como sendo um pouquinho mais que o produto
das instituições que dizem servir a estes fins; e sua promoção
está em conceder maiores recursos para a administração de
hospitais, escolas e outras instituições semelhantes. (1971;
16).

Pode parecer estranho elencar toda uma crítica à escolarização
contemporânea sem contrapor outra perspectiva educacional. No entanto, a
própria palavra “educação” já traz implícito algo que indica a possibilidade de
domesticação. Na sua própria etimologia72, Educare, termo latim ligado a
educere, significa algo como “nutrir”, “cultivar” e mais ainda nas raízes das
palavras “ex” (fora) e “ducere” (levar, conduzir), ou seja, “conduzir para fora”.
No âmago da palavra já se explicita a manipulação.
Contudo, são passíveis de reconhecimento os exemplos das escolas
libertárias que são significativos para atentarmos para as brechas que existem
no sistema de ensino.
As experiências de escolas libertárias tiveram seu auge no século XIX e
no início do século XX e tinham como princípios justamente o inverso do que a
educação verticalizada e autoritária propõe, ou seja, investir na criatividade e
no conhecimento por interesse; na não hierarquização; na descentralização e
na construção autogestionária de espaços para o exercício do aprendizado em
liberdade. Lugares onde a aprendizagem de conhecimentos tivesse sentido
72

Consultar: http://www.dicionarioetimologico.com.br/educar/. No dicionário Aurélio educação
também é definida como “conhecimento e prática dos usos de sociedade; civilidade, delicadeza, polidez,
cortesia: Vê-se que é pessoa de muita educação” ou “arte de ensinar e adestrar animais;
adestramento” (p. 619).
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para o cotidiano e estivesse também identificada com os processos de decisão
fundamentados em relações sociais fraternas e solidárias.
Edgar Morin fala nos circuitos recursivos e necessários para que se
retomem processos que perderam suas essências ou seguiram caminhos não
favoráveis. Estes circuitos, em alguns casos, suscitam a necessidade de
recomeço. Penso então nas possibilidades de tornar essas brechas mais
abrangentes se prestarmos mais atenção nas formas de construção dos
conhecimentos comunais. Tais formas de repasse de conhecimento assumem
o princípio de contribuir na iniciação respeitando os ritmos e necessidades de
cada pessoa sem o caráter dominador de formação, de moldar; mas sim o
aprendizado através da ludicidade, dos rituais, dos exemplos concretos, da
ativação de todos os sentidos e não apenas restrito a visão e a audição. Ao
invés de centralizar as ações totalmente no sentido de conter o aspecto
violento, deveria ter como objetivo maior o incentivo e fortalecimento da
potencialidade criativa e da solidariedade também inerentes ao ser humano.
Tanto as iniciativas de educação comunal quanto as experiências
libertárias são enaltecedoras por tentar não se fundamentar no controle
exercido pelo olhar ditatorial e por buscar romper com o adestramento e com a
educação autoritária de uma forma geral. No entanto, na sua maioria, essas
tentativas foram descaracterizadas, combatidas e induzidas ao fracasso devido
à intervenção de fatores pertinentes a forma de organização social mais ampla
que necessita para sua perpetuação, e por isso impõe, o formato de educação
verticalizada. E o mais drástico é que impede diretamente não apenas a
superação da crise educacional, mas também impedem que se superem todas
as outras crises que vivenciamos na contemporaneidade, interferindo,
principalmente, na formação do indivíduo, tal como percebeu Morin:
Na medida em que são malpercebidas, subvalorizadas,
separadas umas das outras, todas as crises da humanidade
planetária são, ao mesmo tempo, crises cognitivas. Do modo
como nos foi inculcado, do modo como foi impregnado na
mente, nosso sistema de conhecimento conduz a importantes
erros no autoconhecimento. (2013; 183).

A crise do saber, a crise da educação, se revela assim como um dos
caminhos que nos impulsiona para o abismo, pois ao invés de nos indicar
possibilidades de emancipação nos adestram para a submissão, a passividade
100

e aceitação da situação tal qual está. As escolas, dentro do formato
organizacional que estão fundamentadas, correspondem ao que percebeu
Foucault (1979) quando diz que não apenas os prisioneiros são tratados como
crianças, mas as crianças também são tratadas como prisioneiras.
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III. II – O olho e o poder
Se a forma de produção de conhecimento, o nascimento da clínica, as
técnicas e mídias fundamentadas no olhar e a escolarização são fontes para
entender a relação entre o olho e o saber e que, através de subterfúgios que
camuflam seus objetivos, se inserem também na perpetuação da dominação,
outras instituições como as prisões e as religiões, se evidenciam como
possibilidade direta de compreensão da relação entre o olho e o poder.
As religiões e os mitos são receptáculos eficazes para análise do social.
Não são poucos os mitos repletos de relatos em que o olho aparece como
símbolo de poder. Não é por acaso que o cristianismo, onde há evidências da
apropriação de características de outras religiões, filosofias e seitas
contemporâneas a sua fundação73, elegeu um Deus onividente; um Deus todopoderoso e que a tudo ver.
O desenho com o “olho que tudo ver” quando utilizado dentro de uma
pirâmide significa a perfeição e a providência: os três lados iguais representam
a trindade cristã e a perfeição. O olho centralizado dentro da pirâmide é o
símbolo da providência e da proteção divina. Algumas lojas maçônicas além de
utilizar tal símbolo podem trazer também à inclusão da letra “G”, significando o
Grande Geômetra, e o formato piramidal pode ser figurado com um esquadro e
um compasso. A adição de tais figuras geométricas corresponde aos princípios
dos maçons que devem "enquadrar as suas ações pelo quadrado da virtude" e
aprender a "circunscrever os seus desejos e manter as suas paixões, dentro
dos limites, para toda a humanidade"74. Tais simbologias transparecem
exatamente a relação do olho com o poder, com a perfeição, a grandeza e a
necessidade de modelar o indivíduo.
Não é apenas o cristianismo e a maçonaria que têm a sua ligação com o
olhar. As religiões orientais, como já foi citado, evidenciam o terceiro olho, o
olho interior, como fonte de poder e ligação com o espiritual.
73

A esse respeito existem inúmeras polêmicas entre quem defende o purismo e originalidade do
cristianismo e os que sugerem até mesmo que Jesus Cristo sequer existiu como, por exemplo, o
documentário Zeitgeist (Peter Joseph, EUA, 116 min., 2007). No entanto, também existem estudos de
teólogos cristãos que assumem tal apropriação e conseguem perceber os seus aspectos positivos:
https://www.academia.edu/5909631/As_Origens_Pag%C3%A3s_do_Cristianismo.
74

Ver: CHEVALIER, Jean; GHEERBRAND, Alain. Dicionário de Símbolos. Rio de Janeiro: José Olímpio,
1998..
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É do Egito o mito do olho de Hórus e que também pode ser de grande
valia para compreensão da estreita ligação do olho com o poder. A história
mitológica de Hórus aparece entre os egípcios desde o império antigo que
dominava a região (2.575 a 2.134 a.C.). Já nesse período foi possível encontrar
túmulos e múmias contendo o amuleto.
Segundo a lenda, durante uma luta, o deus Seth arrancou o olho
esquerdo de Hórus, o qual foi substituído por um olho que trouxe ainda mais
poder para Hórus, pois o novo olho representava a união do olho humano com
a vista do falcão. Se tal fato procedesse realmente, Hórus teria outra reação
com relação à humanidade. A esse respeito José Saramago, no documentário
Janela da alma (JARDIM & CARVALHO; 2002) de forma humorada, contesta a
reação de Romeu ao ver Julieta, caso ele tivesse o olho de um falcão:
Se o Romeu tivesse os olhos de um falcão provavelmente não
se apaixonaria por Julieta, porque os olhos dele veriam uma
pele que provavelmente não seria agradável de ver. Porque a
acuidade visual do falcão, cujos olhos o Romeu teria, não
mostraria a pele humana tal como a vemos.

Mas para as pessoas que referenciam tal mito, o amuleto ficou sendo usado,
em vida, para afugentar o mau-olhado e, após a morte (depositado em túmulos
junto aos cadáveres), contra o infortúnio do além. Também na guerra, quando
o guerreiro portava o olho de hórus o fazia acreditar está sob proteção
sobrenatural e com poderes de invencibilidade.
No Islamismo o fato de algumas correntes mais extremistas imporem o
uso de vestimentas que escondem grande parte do corpo, principalmente o
corpo feminino, é revelador da ligação do olhar com o poder, principalmente
com o controle dos corpos.
A relação do olhar com os fundamentos religiosos implica a necessidade
que as instituições religiosas têm de exercer poder sobre os seus seguidores.
Se a crença, a necessidade de religação, é o motor que atrela o crente a
religião, a instrumentalização da visualidade é uma das formas que alicerça o
controle, a repressão/submissão e a dependência do crente as diversas igrejas
existentes.
O efeito da ligação entre a crença nos poderes do olho e sua relação
com os poderes divinos, corresponde também aos mesmos interesses da
utilização de técnicas fundamentadas na visão, mas com objetivos de controle
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e disciplinamento através não da crença, mas da observação e do
aprisionamento.
No livro Vigiar e punir Michel Foucault demonstra que a visibilidade
assume um papel intenso nas relações de poder: o olhar como dispositivo de
disciplinamento e controle.
As técnicas de dominação estão fundamentadas na vigilância e no
exame, ou seja, na priorização do olhar como forma de controle. Já relacionei
algumas questões relativas ao papel do olhar no processo de escolarização e
que também relaciona além do saber, o olho com o poder, e é por ter a
característica de amplitude que a reflexão foucaultiana é direcionada para a
relação do olhar com o poder de controle e punição que se estabelece em
torno do Estado, mas que se difunde por toda a sociedade.
Na genealogia que Foucault faz do poder, é possível perceber que já no
período por ele denominado de poder soberano, a forma de punição se
caracterizava pela exposição dos condenados aos suplícios. Os corpos eram
torturados e dilacerados em praça pública servindo de espetáculo para o povo.
Foucault descreve com detalhes alguns desses casos. Um condenado por ter
assassinado seu próprio pai estava sendo supliciado em praça pública. O corpo
nu era preso por ganchos nos mamilos, braços, coxas e barrigas das pernas:
sua mão direita segurando a faca com que cometeu o dito
parricídio, queimada com fogo de enxofre, e as partes em que
será atenazado se aplicarão chumbo derretido, óleo fervente,
piche em fogo, cera e enxofre derretidos conjuntamente, e a
seguir seu corpo será puxado e desmembrado por quatro
cavalos e seus membros e corpo consumidos ao fogo,
reduzidos a cinzas, e suas cinzas lançadas ao vento”
(FOUCAULT, 2004; 09).

Com descrições tão minuciosas é possível imaginar o quanto tal prática de
punição causava efeitos em quem testemunhava tal forma de punição. O olhar
do público era um alvo a ser atingido, pois o objetivo maior dos suplícios era a
punição exemplar para evitar que tais crimes se repetissem. Os suplícios
causavam um efeito de terror pelo espetáculo do poder. É a determinação de
que “diante da justiça do soberano, todas as vozes devem-se calar”. (2004; 33).
Um crime cometido era uma ofensa ao príncipe e o suplício era a forma de
demonstração do poder que havia sido lesado. Era, nesse sentido que a
execução pública exibia,
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aos olhos de todos uma força invencível. Sua finalidade é
menos de estabelecer um equilíbrio que de fazer funcionar, até
um extremo, a dissimetria entre o súdito que ousou violar a lei
e o soberano todo-poderoso que faz valer sua força. Se a
reparação do dano privado ocasionado pelo delito deve ser
bem proporcionada, se a sentença deve ser justa, a execução
da pena é feita para dar não o espetáculo da medida, mas do
desequilíbrio e do excesso; deve haver, nessa liturgia da pena,
uma afirmação enfática do poder e de sua superioridade
intrínseca. E esta superioridade não é simplesmente a do
direito, mas a da força física do soberano que se abate sobre o
corpo de seu adversário e o domina: atacando a lei, o infrator
lesa a própria pessoa do príncipe: ela - ou pelo menos aqueles
a quem ele delegou sua força - se apodera do corpo do
condenado para mostrá-lo marcado, vencido, quebrado. (idem,
ibdem; 42).

Tal período representou a instauração da política do medo onde o suplício não
restabelecia a justiça, mas sim reativava o poder.
O problema é que na prática dessa forma de punição o soberano
também ficava exposto. Não foram poucas as ocasiões em que o povo se
posicionou a favor do condenado e contra o carrasco, contra o soberano
porque “o povo se sentia mais próximo dos que sofriam a pena; em nenhuma
outra ocasião ele se sentia mais ameaçado, como eles, por uma violência legal
sem proporção nem medida”. (2004; 52).
Foucault ressalta que aos poucos foi sendo estabelecida uma reforma
das punições. O poder perde a centralização no soberano e o judiciário começa
a:
definir novas táticas para atingir um alvo que agora é mais
tênue mas também mais largamente difuso no corpo social.
Encontrar novas técnicas as quais ajustar as punições e cujos
efeitos adaptar. Colocar novos princípios para regularizar,
afinar, universalizar a arte de castigar. Homogeneizar seu
exercício. (Idem, ibdem; 76).

É o início do deslocamento do poder soberano para a prática judiciária de
defesa da sociedade, da aproximação entre as instituições judiciárias e a
polícia, da vigilância ampla e irrestrita. Se o condenado anteriormente pertencia
ao soberano, nessa nova forma de punição que se inaugura ele é “um bem
social, objeto de uma apropriação coletiva e útil”. (Idem; 91).
A sociedade disciplinar corresponde ao nascimento de um novo poder
de julgar e de punir onde as técnicas de vigilância expõem de diversas formas
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os que são vigiados e mascara o poder justamente pela capacidade de
transformação de um macro poder centralizado na figura do soberano em um
micro poder difuso socialmente.
A técnica que predomina nessa configuração de poder nascente se
caracteriza diretamente pela imposição da visibilidade que não se configura
apenas como aparelho repressivo, mas como forma de controle, de poder que
se transforma em saber. Ao lado da possibilidade de coibir qualquer tentativa
de motim, de subversão, de indisciplina, a vigilância propiciava o controle do
corpo que passava a ser analisado, manipulável e catalogado os vícios e as
fraquezas de cada um. É o surgimento do “sujeito obediente, o indivíduo sujeito
a hábitos, regras, ordens, uma autoridade que se exerce continuamente sobre
ele e em torno dele, e que ele deve deixar funcionar automaticamente nele”.
(Idem, ibdem; 106). São as disciplinas que se instauram e permitem o controle
minucioso das operações do corpo, que realizam a sujeição constante de suas
forças e lhes impõem uma relação de docilidade-utilidade. O exercício desse
tipo de poder:
supõe um dispositivo que obrigue pelo jogo do olhar; um
aparelho onde as técnicas que permitem ver induzam a efeitos
de poder, e onde, em troca, os meios de coerção tornem
claramente visíveis aqueles sobre quem se aplicam.
Lentamente, no decorrer da época clássica, são construídos
esses ‘observatórios’ da multiplicidade humana para as quais a
história das ciências guardou tão poucos elogios. Ao lado da
grande tecnologia dos óculos, das lentes, dos feixes luminosos,
unida a fundação da física e da cosmologia novas, houve as
pequenas técnicas das vigilâncias múltiplas e entrecruzadas,
dos olhares que devem ver sem ser vistos; uma arte obscura
da luz e do visível preparou em surdina um saber novo sobre o
homem, através de técnicas para sujeita-lo e processos para
utiliza-lo. (Idem, ibdem; 143/144).

Esse aparelho que é capaz de propiciar a minúcia da inspeção, que
revela os detalhes, que facilita o controle, ganhou sua dimensão concreta
exatamente com a invenção do, já citado, modelo panóptico.
Por suas análises sempre fundamentadas entre enunciados e
visibilidades, Gilles Deleuze chega a chamar Foucault de pensador audiovisual
ou como “vidente”. A utilização da visualidade como perspectiva de análise
feita por Foucault nem sempre foi realizada de forma negativa. A afirmação de
que onde há poder há resistência se aplica também a questão do olhar.
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Foucault não direciona diretamente uma crítica ao oculacentrismo. O que faz é
apontar a relação íntima entre olhar, poder e saber, mas sua concepção em
relação ao olhar é semelhante ao que faz do poder onde não há uma rejeição
total, mas sim uma percepção também da importância para a sua construção
metodológica.
Não se trata de maniqueísmo sobre a visualidade na obra de Foucault.
Lógico que há a crítica ao “fetichismo visual”, para usar o termo proposto por
Massimo Canevacci, mas não são tão somente os panoramas visuais inscritos
nos corpos, mas o que se incorpora e que vem sendo introduzido como
regulação das relações. Se a respeito dos enunciados Foucault dizia ser
preciso rachar as palavras, com o olhar é preciso que se vá além do que está
sendo visto: na exposição do louco nos asilos o que se evidencia não é apenas
o espetáculo, mas uma nova configuração da loucura; na clínica, o olhar
médico constrói uma prática diferenciada de cuidar das doenças e vai se
produzindo propriamente o “doente”, o “paciente”; na escola, como já foi
demonstrado, o olhar que ilumina para as letras produz aquele que vive na
escuridão da ignorância: o analfabeto, o ignorante; na prisão, por trás de tudo o
que é dito, por trás das grades e além da vigilância exacerbada, vai se
formatando uma nova prática de controle e de classificação do crime e do que
passa a se dominar de delinquência.
Dentro da rede de sequestro no interior da qual nossa existência se
encontra aprisionada, vai se abrangendo e sendo produzida a visão que
classifica, molda, rotula, estigmatiza e, consequentemente, exclui, condena,
pune, confina, que torna a todos nós domesticados. É a visão de mundo do ser
civilizado. É sobre tal concepção, e que está tão bem realçada em Ensaio
sobre a cegueira, que o próximo capítulo tratará.
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Capítulo IV – Visão de mundo: o olho e a civilização.
Sempre vivemos como se o mundo tivesse sido feito para nós,
de modo que ele deve ter sido feito para nós.
O importante a notar é que a visão nasceu do modo de vida, e não o contrário.
Daniel Quinn

O livro O pequeno príncipe tem uma frase que se tornou marcante pela
capacidade de síntese das teorias/pensamentos que acreditam no poder de
uma percepção mais sensível da vida. A frase é dita pela personagem da
raposa quando alerta o principezinho: “o essencial é invisível para os olhos”. O
que é esse “essencial? O que se perdeu quando a cegueira branca contaminou
a população em Ensaio sobre a cegueira? A cegueira, em tal obra, é uma
metáfora que não se reduz a perda do sentido físico da visão. A coisa que não
tem nome é o que não é visualizado, sentido. O inominável, que não é
percebido, poderia ser a perda da civilização. As pessoas deixaram de ser
civilizadas. No entanto, é importante ressaltar que o filme é baseado em uma
metáfora escrita por Saramago. Se fosse simplesmente o distanciamento do
que é ser civilizado, a obra seria óbvia por demasia e não foi esta característica
que consagrou tal autor. Neste caso o que está presente, o que é produzido
naquele momento, tem significado para além do que se evidencia. Talvez o que
Ensaio sobre a cegueira afirma é que não só o rei está nu, como no conto de
Andersen75, mas que todos do reino contemporâneo estão nus e não foi
nenhum indivíduo, nenhum espertalhão, que teceu uma falsa roupa invisível. É
a própria contemporaneidade que cega e tem perpetuado esta cegueira
justamente utilizando da mistura entre a obscuridade, a camuflagem, o engodo,
com a profusão de imagens, com o ofuscante: o excesso de luzes que atinge a
todos: uma visão de mundo entre brumas. Na atualidade não tem nenhuma
criança para denunciar que o rei está nu. As crianças também não escapam da
vida nua.

75

As roupas novas do imperador é um conto escrito por Hans Christian Andersen. Publicado em 1837, o
conto narra a história do Rei que foi enganado por trapaceiros disfarçados de alfaiates. Os falsários
disseram que estavam confeccionando uma nova roupa para o Rei e só enxergaria tal roupa às pessoas
mais inteligentes e astutas. Não confeccionaram roupa nenhuma, apenas fingiram. O Rei, assim,
desfilou nu e as pessoas que não conseguiam ver a roupa fingiam estarem vendo para não parecerem
estúpidas. Apenas uma criança, em meio à multidão, gritou: “O rei está nu!”. Ver: ANDERSEN, Hans
Christian. Contos de Andersen. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981.
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É assim que o filme revela o lugar onde a civilização é também a
barbárie e a condição humana explicita os seus aspectos mais decadentes. O
sentido da palavra decadente tem aproximação literal com o contrário de
progresso que, aparentemente, entra em contraste com a noção de civilização
na origem do termo que descreve, segundo Norbert Elias (1994), “algo que
está em movimento constante, movendo-se incessantemente ‘para frente’” (p.
24). O próprio Elias, um antecipador das teorias críticas ao evolucionismo, já
colocava o “para frente” entre aspas. Progresso, lema do positivismo que figura
até mesmo na bandeira do Brasil, na sociedade contemporânea, ao mesmo
tempo em que indica um avanço, também está imbuído de destruição e
violência. O que se move “para frente” também conduz o que é decadente.
O filme Ensaio sobre a cegueira torna visível a falência dos códigos
invisíveis que dão sustentação a noção de civilizado; de desenvolvido. Basta
que aconteça a perda de um sentido como a visão por uma parcela significativa
da população que praticamente todos os valores podem perder a sua
significância prática. Esta falência demonstra o quão são frágeis esses valores.
No cotidiano da civilização urbana podemos presenciar pequenos,
porém intensos, momentos de caos diante de um inesperado blecaute de
eletricidade: escuridão, barulho de carros, gritos, trânsito enlouquecido,
desespero, pessoas morrendo devido à dependência de equipamentos
elétricos, maiores riscos de assaltos, brigas e assassinatos. Também produz
um caos generalizado uma possível paralização dos órgãos de repressão ou
de funcionários de bancos. Essas duas últimas categorias dão realce
justamente à base na qual a contemporaneidade está assentada: a
produção/contenção da violência e o dinheiro; as relações capitalistas.
O mais drástico é que vivemos constantemente no limite. Estamos
cegos, estamos presos à situação e continuamos seguindo a trilha,
progressivamente, rumo ao abismo:
Por toda parte a ordem física regride, e as violências
gangrenam as zonas suburbanas. A criminalidade mafiosa se
torna planetária. (...). As concepções maniqueístas se
apoderam das mentes glorificando a racionalidade. A barbárie
odiosa oriunda do fundo das eras históricas se combina com a
barbárie anônima e hostil da técnica própria à nossa
civilização. A aliança entre elas ameaça o planeta. (MORIN,
2011; 8/9).
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IV. I – O cego confinado
A dramaticidade vivenciada no filme Ensaio sobre a cegueira se torna
mais intensa a partir do momento em que as pessoas contaminadas com a
cegueira são submetidas à quarentena e isoladas em um sanatório.
As confusões começam desde o momento em que o primeiro cego
percebe a presença da pessoa que o havia ajudado e que acabou roubando
seu carro. Em outra sequência, esse mesmo ladrão do carro, assedia a moça
de óculos escuros que reage. O ladrão é ferido e mesmo com os cuidados
(limitados levando em consideração as condições proporcionadas pelo
ambiente) do oftalmologista e de sua mulher, a ferida infecciona e vai piorando
até o ponto de causar desespero no ladrão que tenta buscar ajuda junto aos
guardas que vigiam o local. Um dos guardas ordena que ele se afaste e, ao
não ser obedecido, atira matando-o.
Esses são os primeiros acontecimentos onde a violência se expande
dentro do confinamento. Quando chegam ainda mais pessoas, a situação se
torna mais tensa e complicada. O confinamento provoca diversas situações
que desvelam o quanto à convivência é problemática quando o ser humano
está em situação de aprisionamento. Não é irrelevante o que acontece nas
prisões em todo mundo onde o índice de violência é mais alto do que em
qualquer outra instituição. Mas, no filme, o ápice do caos e das cenas mais
violentas está justamente com a entrada em cena do Rei da ala três (Rodrigo
Santoro) que, armado com um revólver, se apropria de toda a comida que é
distribuída no sanatório e para repassar aos demais anuncia uma série de
exigências. A primeira foi submeter à troca dos alimentos pelos objetos que
fossem considerados de valor que cada uma das pessoas confinadas das
outras alas tivesse. A segunda, após se apropriar de todos os objetos dos
demais confinados, foi a exigência que as mulheres pagassem com sexo pela
comida.
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A exibição prévia do filme, realizada apenas para convidados, chamou
atenção principalmente às cenas em que acontece o estupro coletivo. Tal cena

Figura 11: Cena do filme Ensaio sobre a cegueira

recebeu críticas bastante negativas, inclusive dos produtores do filme. Meirelles
reconheceu os abusos das cenas fortes e optou por fazer uma nova edição,
mesmo assim, quando exibida a versão final com os cortes, as cenas ainda
chocam e, muitas vezes, provocam repulsa em quem assiste.
Se no filme o confinamento é o ápice da violência, quando os confinados
conseguem sair do manicômio e se defrontam com uma cidade onde o caos
está instaurado (Figura 11, p. 111) e a guerra de todos contra todos se
evidencia, demonstra a explicita analogia com a realidade contemporânea: a
vivência em um confinamento mais amplo do que as quatro paredes de um
sanatório. É o estado de exceção teorizado por Giorgio Agamben que
caracteriza a contemporaneidade e que muito se assemelha com o leviatã; a
monstruosa criatura hobbesiana e que se aproxima terrivelmente do que
vivenciamos:
O estado de natureza hobbesiano não é uma condição préjurídica totalmente indiferente ao direito da cidade, mas a
exceção e o limiar que o constitui e o habita; ele não é tanto
uma guerra de todos contra todos, quanto, mais exatamente,
uma condição em que cada um é para o outro vida nua e homo
sacer. (2010; 105).
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Agamben afirma que no estado de exceção “a cidade se dissolve, e os
homens entram em uma zona de indistinção com as feras” (idem, 107). E
exemplifica, afirmando que:
O que temos hoje diante dos olhos é, de fato, uma vida exposta
como tal a uma violência sem precedentes, mas precisamente
nas formas mais profanas e banais. O nosso tempo é aquele
em que um week-end de feriado produz mais vítimas nas
autoestradas da Europa do que uma campanha bélica (idem;
115).

Tal constatação não se limita ao fim de semana europeu. Vivenciamos
esse caos no cotidiano. As estatísticas demonstram o quão sério é a situação
da contemporaneidade. O confinamento ainda restrito ao que está isolado,
preso, entre grades, expõe o Brasil como a quarta nação com maior população
carcerária do mundo. O número de pessoas presas tem se aproximado de 800
mil pessoas. É como se todos os moradores de uma cidade com a mesma
quantidade da população de Natal estivessem cumprindo pena. O que é mais
assustador é que o sistema prisional do país oferece 357.219 mil vagas. O que
significa que além de confinados estão amontoados76 e, como sintetizou
Josimey Costa da Silva, em “cemitérios lotados, prestes a explodir como
bombas-relógio detonadas por sua própria podridão”. (2012; 128).
Exemplificar como se a população carcerária do país se equiparasse a
quantidade de pessoas que vivem na cidade de Natal, não é tão descabido. As
cidades estão povoadas por homo sacer77. Agamben afirma que o estado de
exceção se expande para o cotidiano e todas as pessoas se tornam
vulneráveis, se tornam matáveis. Somos homo sacer, e não é preciso tanto
76

Dados de pesquisa divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça, através do Departamento de
Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas
Socioeducativas
do
Brasil,
publicados
em
junho
de
2014.
Ver:
http://www.cnj.jus.br/images/imprensa/pessoas_presas_no_brasil_final.pdf.
Ver
também:
http://g1.globo.com/politica/noticia/2014/06/total-de-pessoas-presas-no-brasil-sobe-para-715-mil-dizcnj.html.
77

A terminologia de homo sacer tem origem no latim e significa homem sacro; sacro no sentido de não
ser nem santo, nem maldito, mas sim desprezível. Para Agamben o “homem sacro é, portanto, aquele
que o povo julgou por um delito; e não é lícito sacrificá-lo, mas quem o mata não será condenado por
homicídio; na verdade, na primeira lei tribunícia se adverte que “se alguém matar aquele que por
plebiscito é sacro, não será considerado homicida”. Disso advém que um homem malvado ou impuro
costuma ser chamado sacro”. (2010, p. 74). O autor teoriza de forma mais concisa sobre o homo sacer
afirmando que “O significado do termo sacer (...) indica, antes, uma vida absolutamente matável, objeto
de uma violência que excede tanto a esfera do direito quanto a do sacrifício. (...) sacer significa
simplesmente uma vida matável”. (idem, p. 87).
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esforço para comprovar tal afirmativa. Saramago, no livro, chega a deixar
explícito tal fator quando a mulher do médico diz ao velho da venda preta: "não
há diferença entre o fora e o dentro, entre o cá e o lá, entre os poucos e os
muitos, entre o que vivemos e o que teremos de viver" (1995; 314).
No filme os realizadores conseguiram traduzir em imagem tal concepção
quando as pessoas saem de um confinamento entre quatro paredes e se
defrontam com uma cidade em calamidade; degradada e degradante e sem
possíveis saídas desse caos. Os cegos saíram para um confinamento mais
amplo; confinamento que se tornou a cidade.
Na nossa realidade também é possível atentar para o confinamento que
vivenciamos. Os casos de populações inteiras submetidas à quarentena em
alguns países da África por causa da contaminação com o vírus ebola são
ilustrativos. Não é apenas o caso de um bairro cercado pela polícia e que
impede a entrada e saída dos moradores78, mas a expansão do aprisionamento
que vai desde a instauração do toque de recolher, até a impossibilidade das
pessoas, que vivem nas regiões contaminadas, de viajarem, de saírem do país.
São muitos os exemplos de confinamentos temporários e permanentes
ou do homo sacer representar a situação do ser contemporâneo. A situação
das pessoas que fogem dos seus países e tentam migrar para outros lugares é
cabal. Fogem de situações calamitosas (por causa da guerra, da violência, da
fome, da miséria, ou seja, por busca de melhores condições e também pelo
fato de, muitas vezes, se deixar seduzir pela promessa de ganhar dinheiro,
pelo sonho projetado, pela tentativa de conseguir mudança significativa em
suas vidas) e, quando não morrem nesses percursos, são recebidas com
hostilidade, como invasores e continuam a sofrer da violência que vai cada vez
mais se generalizando; a vida nua, corpos submetidos à perda de qualquer
proteção. Com relação a isso, Agamben ressalta que:
O próprio estado de exceção, como estrutura política
fundamental, em nosso tempo, emerge sempre mais ao
primeiro plano e tende, por fim, a tornar-se a regra. Quando
78

As medidas tomadas pelos governos de confinar alguns setores da população aconteceram em países
como
Libéria
e
Serra
Leoa.
Mais
informações:
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/08/140821_ebola_favela_dg.shtml, acesso em 27 de
agosto de 2014. Consultar também: http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2014/09/serra-leoaimpoe-confinamento-a-populacao-para-combater-ebola-4592657.html, acesso em 25 de setembro de
2014.
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nosso tempo procurou dar uma localização visível permanente
a este ilocalizável, o resultado foi o campo de concentração.
(Idem; 26).

Alguns países da Europa e nos Estados Unidos têm estruturado os seus
centros de reclusão para imigrantes onde a relação que se estabelece não é
diferente do que acontece com o prisioneiro de guerra ou da forma como se
organizaram os campos de concentração: os direitos são negados e aquelas
pessoas confinadas são vistas como “o outro”, o estranho e que devem ser
combatidas.
A própria noção de país que constitui fronteiras e legitima determinada
faixa territorial como sua pátria, é uma cegueira das mais perigosas, pois causa
guerras e, além de proibir o livre trânsito, impede o reconhecimento de que
todos nós pertencemos à mesma raça, somos humanos, e que habitamos a
mesma casa: o planeta terra.
A defesa do territorialismo e que explicita a degradante situação das
pessoas que vivem em lugares como a Palestina ou em alguns países da
África,

também

possibilita

a

exposição

realçada

do

homo

sacer

contemporâneo. Seja por uma disputa territorial, religiosa, política ou militar, ou
todos os aspectos reunidos, alguns apenas se sobrepondo aos outros. Vivendo
em um território cercado e com o ir e vir extremamente limitado, as pessoas se
tornam reféns, aprisionadas e vivem na incerteza, no medo, na insegurança
permanente.
O exemplo do que é o homo sacer contemporâneo não se limita apenas
as pessoas em rota de fuga, aos doentes, aos refugiados ou aos confinados
circunstancialmente. Também se evidencia na propagação difusa da violência
em seus aspectos mais amplos e na convivência com o medo que se torna
patológico.
A fobia, como fenômeno social, isola diversas famílias em lugares
confortáveis, mas que não deixa de ser um aprisionamento. As pessoas
residem ou trabalham de forma confinada onde tal fato, muitas vezes, é
interpretado como um requinte. A esse respeito, são ilustrativos não só os
“arranha-céus” luxuosos que se proliferam nas cidades, mas também os
inúmeros

condomínios

fechados

que

se

expandem

(vertical

ou

horizontalmente) como formato padrão de moradia de uma determinada
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camada social. Tal formato de residência, contrariamente ao que se propaga
pelas agências imobiliárias ou pelas empresas que, supostamente, vendem
proteção, não está isento de sofrer os mais diversos tipos de violência. Nesses
ambientes os moradores são monitorados, regulados e controlados. Essa
vigilância constante já subentende uma situação ambígua: em nome da
possível segurança acontece o isolamento, a invasão de privacidade e o
controle ostensivo. Lógico que tantas medidas reguladoras têm os seus
motivos, pois, além dessas pessoas fazerem parte de um determinado grupo
social com maior poder aquisitivo, o formato de moradia propicia grande
ostentação,

explicitando

o

abismo

que

separa

ricos

e

pobres,

consequentemente, transforma os moradores em alvos ideais e estão
permanentemente sujeitos a assaltos, sequestros e outras formas de agressão.
Não escapando, inclusive, das formas de violências mais sutis e internas
características do ambiente familiar e, principalmente, agravadas pelo convívio
em confinamento.
O confinamento é muito mais constante do que gostaríamos que fosse.
Ficamos presos em filas, no trabalho, nas escolas e até dentro das jaulas de
aço que é o nosso principal meio de transporte: o carro. Quantas horas da
nossa vida passamos dentro de um veículo? O engarrafamento do trânsito já
na sua nomenclatura não sugere outra coisa que não seja aprisionamento.
Morin ressalta alguns possíveis pontos positivos de tal meio de transporte, mas
enfatiza a dependência. Somos intoxicados no (e pelo) automóvel; máquina
utilitária e de diversão, mas que “nos dá a liberdade na escravidão, nos dá a
mobilidade para melhor nos imobilizar nos engarrafamentos” (2013; 308).
No filme, o homem da venda preta ouve um rádio e comunica aos
demais sobre a situação da epidemia. O primeiro homem a ficar cego
questiona sobre como estariam às estradas e o trânsito. A resposta vem de
imediato: “caótico, como sempre”. E passa a descrever a quantidade de
acidentes com ônibus, aviões e carros, em uma sequência de imagens que, por
alguns minutos, propicia ao filme uma estética de documentário. “É difícil dizer
se a cegueira era a causa dos acidentes. Todos ficaram apavorados. O pânico
espalhou a cegueira... ou a cegueira provocou o pânico. As mortes se
multiplicaram. Todos decidiram ficar em casa. E os problemas de trânsito foram
resolvidos”.
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A vida nua, a situação da não proteção nos seus aspectos mais amplos,
tem se tornado ainda mais perceptível nas populações de baixa renda. Nas
favelas “pacificadas” ou submetidas às leis impostas79 é possível verificar a
voracidade da violência em todas as suas dimensões: física, moral e
institucional. Lugar de exclusão e que se sente literalmente na pele80 o
preconceito social e as imposições arbitrárias que vão desde o toque de
recolher até a perda do direito de reivindicar direitos, consolidando o
aprisionamento no gueto, o medo e a, consequente, sujeição à violência
permanente. As pessoas são postas para fora da jurisdição humana sem
ultrapassar

para

a

divina,

como

observa

Agamben

ao

afirmar

a

contemporaneidade do homo sacer. Nessa forma de organização social, as
pessoas são matáveis e a própria condição vivenciada impulsiona para o
assassínio mútuo, pois a tudo isso se soma o fato, percebido por Morin, de que
“a violência busca satisfações narcísicas de poder sobre os outros e, por isso,
torna-se um modo de adição” (2013, p. 370). Além de estamos presos e cegos,
ainda somos dependentes de drogas poderosíssimas, como a violência crônica
que é, quase sempre, imperceptível para quem não se torna vítima de forma
direta.
Mas não é a violência isoladamente que caracteriza o ambiente das
“comunidades”81 que aproxima a situação dessas pessoas com o homo sacer,
79

Leis estabelecidas tanto pela justiça oficial, pela interpretação/adaptação que a polícia faz dessas leis,
quanto pelo poder paralelo exercido pelo narcotráfico e que controla com vigor e com a mesma
brutalidade (ou ainda maior) que a própria polícia. O filme Cidade de Deus, também dirigido por
Fernando Meirelles, consegue explicitar com detalhes a situação conflituosa de quem mora em uma
favela.
80

A pesquisa Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça, divulgada em 2011 pelo IPEA (Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada), demonstra o tamanho da diferença entre negros e brancos,
especialmente no que diz respeito aos domicílios localizados em áreas de risco, ou seja, favelas e
assemelhados. O IPEA realizou a pesquisa considerando a distribuição de acordo com o chefe da família.
Os números são os seguintes: 40,1% das casas são chefiadas por homens negros, 26% por mulheres
negras, 21,3% por homens brancos e 11,7% por mulheres brancas. De acordo com o estudo, essa
distribuição mostra a predominância da população negra em favelas, o que reforça a sua maior
vulnerabilidade social. Fundamentado nos dados da pesquisa, é possível afirmar o preconceito social e
não apenas racial. Nos dados revelados, a mulher também está em situação desigual e extremamente
vulnerável, pois além de sofrer a descriminação racial é submetida constantemente a violência de
gênero. Dados disponível em: http://www.ipea.gov.br/retrato/pdf/revista.pdf, acesso em 05 de março
de 2015.
81

Tal termo, na atualidade, não faz referência à noção de comunidade teorizada por alguns sociólogos
como Ferdinand Tönies que definem comunidade como um lugar onde as relações da necessidade de
igualdade, harmonia e liberdade das vontades são enfatizadas; locais onde haveria uma dependência
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mas também a indiferença, a invisibilidade social82 e a exclusão que grande
parte da sociedade e dos poderes públicos submetem as pessoas que aí
vivem. É a exclusão inclusiva, como afirma Agamben, onde se é excluído de
direitos, mas se exige que produza; que cumpra a lei; que obedeça e que não
apareça em nenhuma outra forma de protagonismo que não seja em episódios
envolvendo crimes e demais violências.
Em contraposição a violência daquele que está em situação marginal, à
violência policial é legitimada pelo Estado e a maioria das mortes e execuções
feitas por policiais são relatadas nos processos de apuração como “autos de
resistência”. Tal referência significa que o indivíduo assassinado, teoricamente,
ofereceu resistência à prisão. O auto de resistência, segundo o Código de
Processo Penal brasileiro (Decreto-Lei 3.689/41), autoriza o uso de quaisquer
meios necessários para que o policial se defenda ou consiga vencer tal
resistência. Na prática, esses autos de resistência funcionam como licença
para matar; matar, segundo as estatísticas83, principalmente negros e pobres.
A introjeção do aprisionamento assume, assim, a sensação de proteção.
A disseminação do medo e do caos é tão absurdamente real que sequer se
estranha ou se contesta a vigência do sistema prisional como medida tão
somente punitiva. As formas que se estabeleceram de “segurança” adquirem
status de incontestáveis, apresentando-se como serviços essenciais.
As grades invisíveis que nos prende são amplas e não nos restringe
apenas no direito de ir e vir, mas até aquilo que pode ser absorvido como
prazer, muitas vezes também significa prisão, principalmente quando assume
uma conotação falsa de satisfação de necessidade. É o que tem acontecido
nas relações de consumo estabelecidas socialmente.

mútua determinada pelas condições de vida em comum. A palavra, como usada atualmente, serve mais
de um mascaramento a denominação “favela” que sempre esteve ligada a moradia com condições
precárias e periféricas.
82

Sobre tal questão, o sociólogo Jessé de Souza organizou um livro inteiramente dedicado à crítica da
naturalização das desigualdades sociais no Brasil, onde revela que a “miopia da percepção” da pobreza e
do racismo não é de hoje. O que é recente é apenas o redimensionamento midiático dado a tal questão
e que mais encobre do que evidencia as causas de tal desigualdade. Durante mais de dois séculos o país
tem convivido com esta percepção seletiva que naturaliza a miséria privilegiando a manutenção das
relações de dominação e poder e, consequentemente, a perpetuação das desigualdades sociais. SOUZA,
Jessé (org.). A invisibilidade da desigualdade brasileira. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2006.
83
Ver: http://www.senado.gov.br/senado/datasenado/release_pesquisa.asp?p=44 Acesso em 05 de
janeiro de 2015.
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IV. II – A não percepção consumada
Dada a enorme aceleração da vida,
o espírito e o olhar acostumaram-se a ver de maneira parcial e imprecisa, e todos são
como o viajante que conhece um país e seu povo por um vagão de trem.
Friedrich Nietzsche

Atualmente muitas são as teorias que afirmam que vivemos em uma
sociedade de consumo. No entanto, todas as sociedades podem ser
denominadas assim já que ninguém consegue viver sem, de alguma forma,
consumir. O problema é quando o consumo se transforma em algo compulsivo
e desequilibra as relações. Talvez o termo mais apropriado para este tipo de
relação seria de sociedade da consumação; ou seja, que se exaure. A
concordância com o antropólogo Marshall Sahlins (1968) é inevitável. Vivemos
em uma sociedade da escassez, pois, ao contrário do que se convenciona
pensar, as sociedades tidas como “primitivas” eram as que viviam em
abundância, pois a produção era destinada diretamente para o consumo e a
economia era apenas mais uma função e não a estrutura de tais sociedades.
Na sociedade contemporânea o que acontece é justamente o contrário,
pois antes de ser uma sociedade de produção/consumo, se organiza como
uma sociedade produtora de privilégios. Para Baudrillard,
existe uma relação necessária, sociologicamente definível,
entre o privilégio e a penúria. Não pode haver (seja qual for a
sociedade) privilégio sem penúria. Ambos se encontram
estruturalmente interconexos. Através da respectiva lógica
social, o crescimento define-se, pois, de modo paradoxal, pela
reprodução de uma penúria estrutural. (1991; 66)

Somado a esta questão da formação de privilegiados e excluídos, a
contemporaneidade se caracteriza pela mercantilização e a industrialização
que provocam um entendimento estrito da prática social do consumo,
concentrando-se, prioritariamente, na sua dimensão econômica, estatística e
financeira. Morin atenta para tal fato e suas consequências inevitáveis:
O desenvolvimento ininterrupto do complexo técnicoeconômico-industrial-capitalista de nossa civilização implica o
crescimento ininterrupto das necessidades e dos desejos
gerados pelo binômio produção/consumo. Ao mesmo tempo
que comporta zonas de pobreza e subconsumo, com a
contribuição dos estímulos publicitários e outros, nossa
civilização é incitada ao hiperconsumo. (2013; 301).
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É o hiperconsumo, desfrutado plenamente apenas por uma minoria, que
também confina em zonas de pobreza, de exclusão e de subconsumo grande
parte da população que, sem o poder de compra, e sendo submetida aos
estímulos da “onipresença publicitária nas mídias e nos muros das cidades, a
valorização de produtos dotados de virtudes ilusórias para o paladar, para a
saúde, para a beleza, para a sedução” (idem; 305) acaba intoxicada e sofrendo
diretamente as consequências de tal dependência, pois, ao se perceberem
impossibilitadas de participar ativamente da “festa” do consumo, as pessoas
são impulsionadas a apelar por “soluções” extremas: a prostituição84, o roubo
ou a frustração e a melancolia.
Duas cenas de Ensaio sobre a cegueira são ilustrativas e muito se
aproximam da situação de consumo em que vivenciamos. A primeira é o
monopólio da comida pelos confinados da ala três e a exigência de alguma
coisa, algum objeto, em troca para os demais puderem ter acesso aos
mantimentos e depois à imposição das mulheres terem que se prostituir para
obter a comida. Tais sequências podem ser interpretadas como um realce das
relações que se estabelecem no capitalismo. No sistema de compra e venda,
as pessoas têm que conseguir dinheiro para trocar por comida e também têm
que vender a força de trabalho tendo que se submeterem a empregos que
significam uma violação aos próprios princípios, mas as circunstâncias os
obrigam a tal sacrifício para poder sobreviver ou mesmo para poder consumir.
A outra sequência é quando as personagens saem do confinamento e se
deparam com as pessoas perdidas na cidade, procurando comida; catando
roupas nas ruas; disputando restos encontrados dentro de um supermercado;
agindo como mortos-vivos. A analogia com o consumo exacerbado da
contemporaneidade produz uma impressão poderosamente real; basta que nos
lembremos dos momentos onde o consumismo contemporâneo se realça,
como o período natalino e as temporadas de “liquidações” ou, para ser mais
atual, a black friday tão em voga. Ainda mais semelhantes às cenas do filme,
são as invasões e saques promovidos contra lojas e supermercados que
também podem ser percebidas como reflexos da compulsão consumista.

84

Prostituição não apenas restrita ao aspecto sexual, mas também ao realizar outros tipos de trabalhos
desprazerosos e alienantes em troca de dinheiro ou, ainda, ao exercício subserviente da bajulação.
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Como crítica a compulsão provocada pelo consumismo, alguns artistas
articularam uma performance que explicita a crítica a dependência de grande
parte da sociedade ao consumismo. A intervenção denominada de “Cegos”85 já
foi encenada em algumas cidades, como Paris e São Paulo. Em Natal os
participantes, vestindo trajes formais (paletó, gravata, valises, etc.), vendados,
completamente cobertos de argila e carregando sacolas (figura 12, p. 120 e
figura 13, p. 121), circularam por ruas e adentraram em um dos principais
shoppings da cidade. A reação dos presentes condiz com o que tem sido
afirmado na analogia feita entre o filme Ensaio sobre a cegueira e a
contemporaneidade. Mesmo com o estranhamento, o choque, a surpresa e, em
alguns casos, a aversão e o medo, provocados pela intervenção, poucas foram
as pessoas que conseguiram relacionar o ato com o que eles próprios estavam
fazendo, ou seja, estamos tão submersos naquilo que praticamos que sequer
temos condições de perceber uma crítica, seja em formato artístico ou não,

Figura 12: Performance “Cegos” realizada em Natal.

85

A encenação foi realizada em Natal, em dezembro de 2013, durante o I Seminário Corpos
Diferenciados na Arte Contemporânea, promovido em uma cooperação entre o Núcleo
Transdisciplinar de Pesquisa em Artes Cênicas e Espetaculares/Cruor Arte
Contemporânea/UFRN (Coordenação Prof.ª Nara Salles) e o Laboratório de Práticas
Performativas/Desvio Coletivo/USP (Coordenação Prof.º Marcos Bulhões e Prof.º Marcelo
Denny).
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quando direcionada diretamente ao nosso estilo de vida. A matéria publicada
em um jornal da cidade ouviu alguns transeuntes e os comentários foram
variados e cômicos, mas não revelaram a percepção da crítica que o próprio
ato suscitava:
Durante mais de duas horas, esses ‘cegos’ passearam
tranquilamente entre pedestres, carros e clientes do centro
comercial, sempre perseguidos por um batalhão de fotógrafos
e curiosos: “Valha-me!”, disseram uns; “que coisa macabra”
disse outro; “isso deve ser uma ação de marketing”, arriscou
um terceiro. (Jornal Tribuna do Norte86, edição online do dia 10
de dezembro de 2013).

Outros procuravam interagir, mas sem conseguir compreender o que estava
acontecendo:
“É algum protesto?”, perguntavam; “parece Os Cão da
Redinha”87, comparavam. “Não estou entendendo nada!”,
declarou uma senhora baixinho, logo advertida por outro
espectador: “Deve ter alguma coisa a ver com consumismo”. O

Figura 13: Performance “Cegos” realizada em Natal.
86

Tribuna do Norte, edição online, disponível em:
http://tribunadonorte.com.br/noticia/performance-invade-shopping-e-criticaconsumo/268784.
87

Os Cão da redinha é um tradicional bloco carnavalesco do bairro redinha, na cidade de Natal. Os
participantes são incentivados a entrarem no mangue e se enlamearem. Em seguida desfilam pelas ruas
do bairro.
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fato é que foi difícil ficar alheio à performance “Cegos”. (Idem,
ibdem).

As pessoas não conseguem atentar para o quanto estamos vivendo
dentro de uma lógica do consumismo. Tal fato talvez aconteça porque estamos
impregnados a tal ponto que esse tipo de comportamento se naturaliza, pois
coincide com praticamente todos os momentos do cotidiano:
Chegamos ao ponto em que o “consumo” invade toda a vida,
em que todas as atividades se encandeiam do mesmo modo
combinatório, em que o canal das satisfações se encontra
previamente traçado, hora a hora, em que o “envolvimento” é
total, inteiramente climatizado, organizado, culturalizado.
(BAUDRILLARD, 1991; 19).

A referência para a sociedade que vive do consumo é justamente a
felicidade aproximando-se do conceito de salvação, mas é uma felicidade que
não se fundamenta em prazeres mais amplos e sim em signos que se
distanciam do real e privilegiam o aparente. Para Baudrillard, a superficialidade
se transforma em forma de relação social:
A felicidade como fruição total e interior, felicidade
independente de signos que poderiam manifestá-la aos olhos
dos outros e de nós mesmos, sem necessidade de provas,
encontra-se desde já excluída do ideal, de consumo, em que a
felicidade surge primeiramente como exigência de igualdade
(ou, claro está, de distinção) e deve, em de tal demanda,
significar-se sempre a “propósito” de critérios visíveis. (Idem,
ibdem; 51).

Como a felicidade, a liberdade também não passa de falácia, de
discurso formulado com o intuito de aprisionamento ao consumo.
A liberdade e a soberania do consumidor não passam de
mistificação. A mística bem alimentada (e, antes de mais, pelos
economistas) da satisfação e da escolha individuais, ponto
culminante de uma civilização da “liberdade”, constitui a própria
ideologia do sistema industrial, justificando a arbitrariedade e
todos os danos coletivos: lixo, poluição, desculturação – de
fato, o consumidor é soberano em plena selva de fealdade em
cujo seio se lhe impôs a liberdade de escolha. (Idem; 72).

É nesse sentido que podemos perceber a prática do consumo na
contemporaneidade como um processo de alienação radical onde a lógica da
mercadoria é generalizada e regula, controla e desnaturaliza, não só a
felicidade e a liberdade, mas também o trabalho, os produtos materiais, o lazer,
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a sexualidade, as energias não renováveis, o meio ambiente, e, como afirma
Baudrillard, a própria cultura está produzindo e perpetuando as relações
fundamentadas no consumo: o ser civilizado é exatamente aquele que media
suas relações através do consumo e que está submetido a uma coletividade
que impõe o que se deve consumir e o que deve ser descartado.
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IV. III – O que enxerga o coletivo
Quando a pessoa não sabe que não vê,
não sabe que é cega.
Paul Veyne

A construção da identidade dos personagens do filme Ensaio sobre a
cegueira é, acredito que propositalmente, singular, diferenciada. Nenhum
personagem tem nome próprio, ao mesmo tempo em que todos, exceto a
mulher do médico, são “os cegos”; compartilham uma condição e vivenciam,
por causa disso, uma situação semelhante. Todos assumem uma identificação
tipificadora, ou seja, de acordo com a profissão ou ação realizada: o
oftalmologista, a recepcionista do consultório, o barman, o balconista da
farmácia, o ladrão do carro, etc.; também de acordo com a idade e uma
determinada característica: o garoto estrábico, o velho da venda preta, a moça
de óculos escuros, etc. Tal característica valoriza o anonimato.
Se faltam os nomes próprios que caracterizam a individualidade,
também tem outra característica ausente, tanto no que Saramago escreveu
quanto na narrativa audiovisual realizada por Meirelles, é a noção espaçotemporal. As gravações foram realizadas em cidades como Montevideo, São
Paulo e Toronto, locais que não são mencionados no filme. Fernando Meirelles
justifica a escolha exatamente pela aparência global de tais cidades, fato que
dá a impressão de lugares comuns para uma grande parcela das pessoas. Em
reforço da não localização precisa, não há nas imagens nem nas falas das
personagens, nada que revele ou que pelo menos indique o local exato onde
estaria acontecendo o surto de cegueira. A época ou o tempo cronológico não
são, tampouco, revelados. No filme, a mulher do médico tenta acompanhar as
horas e mensurar o tempo de reclusão, mas até este fator é “sabotado”. Ela se
esquece de dar corta e o relógio para de funcionar.
É, dessa maneira, que os fatores de anonimato, não localização espacial
precisa e ausência de parâmetros temporais indica a possibilidade dos que não
conseguem enxergar ser qualquer pessoa, de ser qualquer um de nós. No livro,
Saramago explicita ainda mais tal indicação quando, em um momento de
percepção do ambiente e das pessoas que ali estão, à mulher do médico diz:
“o mundo todo está aqui dentro” (1995; 102).
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Reforço à proximidade entre o filme e o que acontece na realidade
cotidiana, principalmente quando se consegue refletir sobre a realidade: o
quanto ela tem de construção, o quanto ela é socialmente produzida. A
realidade só adquire sentido subjetivamente quando as relações e a própria
individualidade se adequam a um todo coerente. Peter Berger e Thomas
luckmann escreveram sobre tal questão salientando os determinismos que a
realidade cotidiana submete a todos nós:
A tensão da consciência chega ao máximo na vida cotidiana,
isto é, esta última impõe-se à consciência de maneira mais
maciça, urgente e intensa. É impossível ignorar e mesmo é
difícil diminuir sua presença imperiosa. Consequentemente,
força-me a ser atento a ela de maneira mais completa.
Experimento a vida cotidiana no estado de total vigília. Este
estado de total vigília de existir na realidade da vida cotidiana e
de apreendê-la é considerado por mim normal e evidente, isto
é, constitui minha atitude natural. (1994; 38).

Interpreto a crítica feita no filme como um direcionamento a afirmação de que
mesmo no estado de “total vigília” todos estão cegos. Esta atitude tomada
como “natural” que fala Berger e Luckmann é a consolidação, a naturalização
da visão limitada ao que estamos condicionados para enxergar e que impede,
por exemplo, dos consumidores de um shopping atentar para o fato de que um
ato crítico dentro daquele estabelecimento se referia a eles mesmos. Os
autores afirmam que existem “zonas não acessíveis” para a maioria das
pessoas. Na analogia com Ensaio sobre a cegueira o que não está acessível é
a percepção do modo de vida e dos problemas que envolvem a todos e que
dão sustentação a esta mesma realidade.
Alguns filmes também abordam a temática da instituição da sociedade
sobre o indivíduo. Ressalto a relevância do filme Matrix (Wachowski &
Wachowski, 1999) onde uma máquina potente (talvez uma analogia com a
sociedade) fabrica realidades e mantem os indivíduos completamente
dependentes dentro do programa. Se o filme Matrix exagera na contraposição
entre o homem e a máquina onde a dominação maquínica produz uma
sociedade artificial e que, rigidamente, impõe o controle, em Ensaio sobre a
cegueira é possível equacionar a vitimização com o próprio protagonismo da
coletividade que, cegamente, produz esse próprio domínio e que tem como
consequência o caos.
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Se a mulher do médico se aproxima da mediação com essa realidade,
tal qual o herói Neo do filme Matrix, ao contrário deste, ela não descobre
nenhum superpoder, ao contrário, o que ela consegue é perceber sua própria
impotência diante da força do coletivo. Também demonstra a sua fragilidade ao
não perceber o que é a cegueira ou mesmo imaginar qualquer possibilidade de
cura. Por outro lado, o que a destaca, e que talvez seja por este motivo que, na
escrita saramaguiana, ela não cegou, é o poder de manter a serenidade em
todos os momentos de desespero. Ela personifica a coragem, o destemor e o
seu olhar não se detém nas aparências. Mas o mais importante talvez seja o
poder de manter a individualidade e, ao mesmo tempo, estar no coletivo;
interferir e buscar caminhos. Mesmo submetida à força brutal e aniquilante de
um coletivo cego que, além de não enxergar nada, ainda propaga a cegueira
indiscriminadamente, ela busca soluções que apaziguem os transtornos que
ela e aqueles que estão próximos são submetidos.
É dessa forma que ela atravessa o cenário caótico da cidade sem
demonstrar temor, mas também sem perder a sensibilidade, como na cena em
que ela está quase sucumbindo ao ver alguns cães comendo um homem morto
e todo o cenário desesperador que a rodea e outro cão se aproxima e lambe as
suas lágrimas, ela retribui o carinho afagando e sorrindo para o animal. Tal
cena demonstra o potencial de sensibilidade e de pertença. Pertença não
apenas ao coletivo, mas ao mundo, ao sentir-se viva e em busca de um olhar
mais profundo, ou, melhor dizendo, um sentido mais amplo, não restrito apenas
ao aspecto da visão.
Após percorrer a cidade, e tendo sua sensibilidade testada a todo
instante, a mulher do médico encontra a sua casa. O alívio é compartilhando
entre todos que a acompanhavam, pois conseguem, finalmente, um pouco de
conforto e segurança. O sentimento de pertença ao local: a casa que reside e
ao grupo que convive, é algo que ela partilha com os demais produzindo
confiança e fortalecendo, ainda mais, os laços de amizade, de confiança e de
solidariedade gerados na busca de superar a degradação a que todos foram
submetidos.
O retorno a casa se aproxima do final do filme. É nesse momento que as
pessoas vão recuperando a visão. A cena é mais provocativa do que
reveladora. Será que depois de tudo o que foi vivenciado enquanto estavam
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cegas, estas pessoas estariam saindo do pesadelo e realmente recuperando a
visão? As possíveis respostas, inevitavelmente, não podem ser encontradas
com precisão, pois comportam diversas possibilidades interpretativas. O que
não é possível de deixar de perceber é que o coletivo permanece e a
superação da cegueira talvez não esteja apenas na recuperação da visão dos
olhos. O estranhamento do grupo quando a mulher sugere que todos tirem a
roupa para tomar banho é revelador da preservação dos valores sociais
impostos. Mesmo sujos, maltrapilhos e cegos, ainda há resistência em expor o
corpo. Como na realidade que vivenciamos a submissão a uma vida nua, uma
vida desprotegida, impede a percepção do corpo, de si mesmo; interdição
gerada por noções produzidas culturalmente que se transformam em tabu e
pudor. É a visão de mundo que predomina e altera até mesmo a
propriocepção88.
Quando o primeiro cego recupera a visão, um texto narrado anuncia que
“naquele momento, o mesmo pensamento ocorreu a todos: ‘Ele foi o primeiro a
ficar cego. Talvez, todos recobremos a visão’. A comemoração não era
inteiramente por ele. Nos próximos dias, nas próximas semanas, ninguém
dormiria de tanta ansiedade. Veriam de novo. Desta vez, iriam realmente ver.
Quem seria inseguro a ponto de se prender ao cobertor da cegueira? Quem
seria tolo a temer que sua intimidade fosse se perder. E essa mulher que
estava tão estranhamente calada e que havia suportado tal fardo e que agora
estava, de repente, livre? Ela já podia imaginar as vozes da cidade gritando:
‘Posso ver!’. ‘Estou ficando cega’, pensou”.
Quem é esse coletivo que não enxerga sua própria condição? É a
humanidade? Não creio. A interpretação que faço do filme, e em analogia com
o que acontece na contemporaneidade, é que seja a cultura em que vivemos.
Infelizmente esta cultura, esta visão de mundo, acredita ser ela a humanidade
inteira e tal crença é o que impulsiona a destruição das outras formas de
saberes, das outras formas de organizações sociais. Para perceber tal fator
com mais precisão, relembremos o que tem acontecido aqui onde vivemos
desde quinhentos anos atrás. Desde que os europeus desembarcaram nessas
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No próximo capítulo a discussão sobre o sentido de propriocepção, como de outros sentidos
humanos, terá uma abordagem mais direcionada e com definições a respeito do que pode significar a
percepção de outros sentidos, além dos cinco que são estabelecidos como os sentidos padrões.
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terras, o que tem acontecido são massacres sistemáticos. Não só o genocídio,
o assassinato e a escravidão brutal que submeteu índios e negros, mas o
massacre cultural que ainda hoje é possível perceber os seus efeitos nefandos.
A cultura em que vivemos além de se acreditar ser a humanidade em
seu desenvolvimento pleno, também acredita, como percebe Josimey Costa da
Silva, que o ambiente lhe pertence e deve ser explorado até exaurir toda a sua
capacidade:
A tentativa que os homens fizeram e ainda fazem de dominar
completamente um ambiente do qual se sentem donos é um
voo fatal em direção ao fundo do abismo. A agricultura e a
pecuária, incrementadas pela tecnologia e pela cultura, faz do
Homo sapiens sapiens a única espécie que está em guerra
permanente contra as outras. Ele extermina os seus
concorrentes, destruindo-lhes sistematicamente o alimento e
barrando-lhes completamente o acesso à nutrição. Essa atitude
tem um efeito desastroso para a vida em geral: elimina a
diversidade. (2012;148).
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V – Considerando que a cegueira seja uma coisa que não tem nome
Quando a aflição aperta,
quando o corpo nos desmanda de dor e angústia,
então é que se vê o animalzinho que somos.
José Saramago

Na primeira parte desta tese, tratei sobre a questão do olho, do ver e da
diferença para o olhar ativo.
Os olhos, como enfatizei, fazem parte de uma comunidade de sentidos e
possibilitam diversas maneiras de ver. O olhar ativo está diretamente ligado ao
pensamento: vemos e interpretamos. Se tal fenômeno acontece por causa das
transformações ópticas, químicas e nervosas é porque os olhos não são
independentes dos demais sentidos e do corpo de uma forma geral. Todas
essas transformações estão em correlação com o cérebro. Oliver Sacks
descreve o cérebro como mais do que uma coleção de módulos autônomos,
mas sim uma parte do corpo humano onde cada um desses módulos é
essencial para uma função específica:
Cada uma dessas áreas funcionalmente especializada tem de
interagir com dezenas ou centenas de outras, e sua integração
total cria algo como uma orquestra imensamente complexa
com milhares de instrumentos, uma orquestra que rege a si
mesma, com uma partitura ou repertório sempre em mudança.
A área facial fusiforme não trabalha isolada: ela é um modo
vital em uma rede cognitiva que se estende do córtex occipital
à área pré-frontal. (2010; 97).

O olho faz parte desta rede cognitiva e se torna bastante reducionista percebêlo como um órgão isolado. O olho é formado por membranas que, por sua vez,
são compostas de fibras, veias, músculos, terminações nervosas, carnes e
líquidos. Tal composição está relacionada com todo o corpo e também está em
consonância com os demais sentidos. A visão está ligada diretamente ao
cérebro e, percebendo a amplitude que tal fato representa, é incoerente trata-la
de forma separada de um sentir humano mais amplo. Se a própria divisão e
nominação dos sentidos são arbitrárias, é ainda mais incoerente limitar esses
sentidos

a

apenas

cinco.

Desses

cinco,

a

afirmação

oculacêntrica

contemporânea, ainda estabelece uma hierarquia elegendo a visão ao status
de

superior

aos

demais

sentidos.

Este

equívoco

deve-se

a

sua

supervalorização que parte de uma concepção reproduzida nos mesmos
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moldes do conhecimento técnico-científico que fragmenta e desqualifica as
outras formas de saber. É a lógica disjuntiva que está impregnada socialmente.
Somos divididos e classificados desde que nascemos. Somos humanos, não
animais e muito menos parte da natureza. Somos classificados sexualmente
antes mesmo de nascermos através de ultrassonografia e daí já se imputa um
nome que corresponda à afirmação de masculino ou feminino. Também somos
classificados com a nomeação de pertença à determinada família, a questão da
nacionalidade, a língua que falamos, etc. As divisões não param de acontecer
a vida toda e o que é exterior também se interioriza na classificação do ser
humano, desde a nomeação de cada órgão interno que para muitas práticas
médicas funcionam isoladamente, até aos sentidos. O enquadramento em
divisões não exclui nem mesmo as possibilidades do sentir.
Contrariando o pensamento disjuntivo, ouso afirmar que a visão não é
um sentido apenas. Os sentidos estão em conexão constante, tudo no nosso
corpo está em conexão. O etólogo Boris Cyrulnick (1999) afirma que tudo se
joga em cena. Só o ser humano separou, principalmente na linguagem, o
olfato, o gosto, ou a interação dos olhares.
O olho tem na sua constituição o tato: é revestido de pele. Através do
olhar também acionamos o sentido de propriocepção, da percepção de nós
mesmos. O sentido de cinestesia nos ajuda a compreender a pluralidade que
são os sentidos. Ele, por trabalhar tanto em cooperação com outras formas de
sensibilidade, sequer é classificado entre os cinco que são difundidos como os
sentidos padrões do ser humano. A cinestesia é o que consegue fazer com que
captemos a noção de movimento e de repouso. É o que faz com que possamos
tomar consciência, por exemplo, de quando fechamos os olhos e encolhemos
os dedos. O sentido cinestésico monitora continuamente tudo o que o corpo
está fazendo e equilibra a tensão muscular para que possamos nos
movimentar sem dificuldades. Há uma relação entre a cinestesia e a vontade.
Nos movemos ou ficamos parados porque desejamos.
O sentido cinestésico também está presente no olho, mas é muito mais
que apenas a visualidade. A cinestesia, como os demais sentidos, depende da
cooperação entre diversos canais multissensoriais: a visão, os receptores
vestibulares, os proprioceptores, a sensibilidade cutânea, etc.
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O sentido vestibular também é exemplar para o entendimento de que a
visão não é um sentido dominante. Tal sentido está relacionado mais
diretamente as noções que temos de equilíbrio e orientação. O movimento do
corpo e da cabeça em relação a terra; se estamos a pé, em carros, aviões ou
em barcos, etc. o sentido vestibular nos auxilia em ajustar o nosso corpo
conforme o movimento e também auxilia a visão ao movermos a cabeça para
inspecionar o ambiente e também nos movimentos dos olhos que compensam
o movimento da cabeça. Não temos consciência desses movimentos e a
informação que a visualidade fornece ao cérebro em muitas ocasiões não
condizem com o que está acontecendo. Tal fato pode ser percebido em uma
viagem de barco onde visualizamos o horizonte parado, mas a informação que
os sentidos cinestésico e vestibular repassam é que o corpo está sendo
movimentado, por isso a sensação de náusea, tontura e desequilíbrio.
Acreditamos que a visão é quem nos guia em quase todos os movimentos do
corpo, mas é uma impressão equivocada, pois praticamente todos os sentidos
estão empenhados na percepção do que fazemos: se caminhamos, sentamos,
deitamos, levantamos, corremos, giramos, tocamos, etc. Ao realizarmos esses
movimentos, mobilizamos: a cinestesia, o sentido vestibular, a propriocepção, o
tato, a visão, a audição, todos se envolvem para que possamos realizar tais
ações sem corrermos o risco de, por exemplo, nos queimarmos, nos
desequilibramos, não caiamos em buracos ou nos sujemos em algo podre, etc.
O olho pode servir de exemplo para percebermos o quanto os sentidos
são misturados. Quando ouvimos algo direcionamos nosso olhar para a fonte
produtora do ruído. Quando sentimos gostos mais fortes nossos olhos
lacrimejam. Quando o cheiro nos produz emoções mais fortes fechamos os
olhos; ao sentir um perfume que nos produza lembranças os olhos podem
também brilhar mais intensamente ou até mesmo nos fazer chorar. Os sentidos
se misturam e a visão não é tão essencial e determinante quanto se propaga. A
história de vida, já mencionada, de Helen Keller é exemplar, como também o
ritmo de todas as pessoas que não enxergam e dão exemplos de vida aos que
acreditam que a tudo ver.
Elegi a visão como exemplo para o envolvimento dos outros sentidos,
mas Michel Serres enfatiza que não a visão, mas a pele é que tem o poder de
síntese dos sentidos:
131

A pele, tecido comum com suas concentrações singulares,
desenvolve a sensibilidade. Ela estremece, exprime, respira,
escuta, vê, ama e se deixa amar, recebe, recusa, recua, eriçase de horror, cobre-se de fissuras, rubores, feridas da alma. As
doenças mais instrutivas, os males de identidade afetam a
pele, formam tatuagens que escondem tragicamente a
sarapintura de nascença e de experiência. Pedem socorro,
anunciam a miséria e a fraqueza; seria preciso aprender a ler
com em livro aberto a escritura dos deuses em cólera na pele
de suas vítimas. O abecedário da patologia está gravado no
pergaminho. (2001; 47).

A pele, maior órgão do corpo humano, talvez seja, realmente, o exemplo mais
propicio para comprovar essa mistura dos sentidos. É nela onde os órgãos dos
sentidos produzem e reproduzem desejos; desejos de escuta, de vista, de
odor... Desejos de sentir infinitos e inclassificáveis.
As noções disjuntivas pensam e institucionalizam a percepção dos
sentidos de forma fragmentada como um puzzle: um quebra-cabeça com as
peças desmontadas. É praticamente impossível atentar para o que significa o
desenho. É descabido proclamar a superioridade de um sentido e as suas
divisões quando atentamos para o quanto existe de imbricação, de mistura na
sensorialidade do ser humano.
Os sentidos possibilitam o papel de reconhecimento individual e
interação coletiva. Josimey Costa da Silva percebe tal interatividade recursiva,
afirmando que:
os corpos são os campos dos sentidos, e os sentidos são o
reino do paradoxo, da diversidade, referenciadores do “si” e do
outro, vinculadores com o outro. Ao permitirem a consciência
do si pela percepção do outro, os sentidos abrem caminhos
interligados para o encontro com o mundo, ao mesmo tempo
em que guiam a busca dos caminhos de um sentido que faz o
mundo existir na subjetividade de cada um. (2012; 82).

É possível reconhecer “os sentidos como agenciadores da vinculação que
configura a existência social” (idem, ibdem). Mas quando somos submetidos a
uma restrição sensorial, a uma imposição que limita o desenvolvimento pleno
dos sentidos, o que pode acontecer é algo bem parecido com o que acontece
em Ensaio sobre a cegueira. Não uma cegueira apenas de não poder ver, mas
algo bem mais amplo. Um amplo impedimento da percepção onde o social se
sobrepõe ao indivíduo e produz uma falsa imagem de exacerbação do
individualismo. Algo bastante diferente do indivíduo com consciência de si.
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O encontro com o mundo, para os indivíduos contemporâneos, se
assemelha com o roteiro de Ensaio sobre a cegueira: a vida nua, confinada,
consumista/consumada; não percebendo quase nada achamos que sabemos
tudo. Com a atenção dos sentidos voltada praticamente toda para a visão a
blindagem do sentir é inevitável. No reino das imagens perdidas, procuramos
luzes que nos cegam e ficamos feito insetos que morrem queimados ao se
deixarem seduzir pela artificialidade das lâmpadas incandescentes.
A coerção - de transformar em imagem tudo o que existe, por
força do olhar – está algemada a uma estranha voluntariedade
que borra e apaga inapelavelmente as velhas fronteiras, frentes
de batalha e limites. Esta “coerção voluntária” desdobra-se e
revela-se atualmente em imponentes efeitos especiais, e com
uma eficácia irrefutável. E, para aqueles que, voluntaria ou
involuntariamente, colocam a visibilidade como condição da
própria pertencência social, ela não deixa a menor chance de
escapar. Abre-se aí um círculo vicioso: para participar no
processo da visibilidade em ascensão, as pessoas suportam a
perda da própria vida em sua corporalidade pluridimensional.
Elas condenam a si mesmas a existir e a viver apenas na
superfície da imagem. E isto acontece com uma crueldade
absolutamente internalizada. Além disso a longa sombra da
visibilidade mergulha na obscuridade todo acontecimento que
seja decisivo para todos. (KAMPER et. All. 2000;).

O excesso de visão, ou o excesso de tentar ver em demasia, a ânsia por
ver tudo, a coerção que tal exigência produz, talvez seja a grande cegueira.
Acompanho Michel Serres na sua caminhada pelo lado escuro, o lado contrário
das definições rigorosas e que “clareiam” as ideias.
O homem de visão não goza de liberdade –, eu me exercito em
ver no escuro. Geralmente a luz parece grosseira, agressiva,
algumas vezes cruel; espera a noite, regozija-te com os
crepúsculos, acende a lâmpada raramente, deixa vir o escuro.
A noite brilha como um diamante negro, reluz por dentro. O
conjunto do corpo vê a vizinhança próxima das coisas, a
presença delas carregada de noite, sua tranquilidade. Toda
luminosidade viva as expulsa dessa paz, tira a minha. Meu
corpo de sombra sabe avaliar as sombras, desliza entre elas,
entre o silêncio delas, dir-se-ia que as conhece. (2001; 63).

Ensaio sobre a cegueira deixa transparecer uma bruma; um mar leitoso
que impede de ver. Não é a cegueira da escuridão, do momento da absorção
na reflexão e do encontro com o mundo. É o vazio que faz sucumbir um corpo
submisso às impregnações culturais e que teme o escuro e a companhia de si
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mesmo. Teme quando não estão na zona de conforto das próteses técnicas
maquínicas, corporais e mentais: suas roupas, “seus” valores, suas janelas
com suas grades, suas sacolas, os shoppings, lâmpadas, automóveis, aviões,
como diz Serres, suas muletas sensoriais ou motoras.
A angústia em que o nevoeiro nos mergulha não vem da
cegueira apenas, mas do que ele provoca, por estratos, nos
braços, nos ombros, coxa, ventre e dorso. Ele sobe. O que
significa velar, como é que um véu recobre as coisas? A
escuridão acorda os membros, eles correm, por si, em socorro
dos olhos, intensamente presentes quando a visão se vela.
Vela-se? A bruma adormece o corpo, impregna-o, anestesia-o,
a pele perde a liberdade de socorrer ao olhar hesitante. O
nevoeiro tira nossos olhos de socorro, ele nos enfaixa ou nos
encouraça. A bruma multiplica os véus, nunca vimos o véu da
noite. (Idem; 64).

A bruma que traz a imagem do mar de leite a nossa frente; bruma que é
resultado do excesso de luz é a visão de mundo que estamos submetidos. O
importante a tentarmos perceber é que essa visão não fez nascer o modo de
vida que vivemos, mas o contrário. O modo de vida sedentário, o aglomerado
das cidades, a dependência de Estados, muitas vezes totalitários, a
predominância do social sobre o indivíduo, é que produz essa visão de mundo
entre brumas que não consegue visualizar o todo, que não consegue
contextualizar e acaba tornando o mundo em um lugar onde tem ficado cada
vez mais difícil viver, isso porque estamos sendo obrigados a viver dentro de
uma cultura que, ao mesmo tempo em que padroniza as relações, elege a
máxima de “dividir para conquistar”; é a lógica disjuntiva que separa, segrega e
nos condena a vivermos submetidos olhando os pedaços e colhendo as
migalhas que aparecem na nossa frente.
E o menino que veio do sertão cheio de visibilidades coloridas, pernas
firmes de tanto correr em espaço aberto e encontrou na cidade o enquadrado,
o sem cor, o gradeado, escreve com tudo ainda mais realçado, ampliando a
tonalidade cinza triste para poder atravessar as brumas e sentir algo mais
múltiplo, mais desejante e, como na poesia de Belchior, poder assim sentir o
cheiro de uma nova estação.

Vou ficar nesta cidade
Não vou voltar pr'o sertão
134

Pois vejo vir vindo no vento
O cheiro da nova estação
E eu sinto tudo
Na ferida viva
Do meu coração...
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