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Resumo: A partir do século XIX, as imagens atingiram uma enorme centralidade no 

mundo ocidental, multiplicando-se em uma infinidade de formas do sublime e do 

grotesco midiatizadas e exploradas como espetáculo. O uso catártico de da beleza e 

teratologia se assentou sobre relações de poder que opunham o olhar e a imagem, em 

uma sujeição do segundo sobre o primeiro. Criou-se, então, um contexto em que as 

fronteiras do imaginário foram acossadas pela imanência dos filmes, revistas, 

programação televisiva e internet, carregados com imagens-catarse. Nesse processo, o 

princípio da realidade dá lugar ao princípio do prazer, produzindo uma sociedade 

hedônica, na qual o olhar hiperestimulado se torna entorpecido. 
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O finado século XX trouxe profundas mudanças ao mundo. Cotidianamente, os 

sujeitos deparam-se com uma torrente ininterrupta de informações, imagens, sensações 

e estímulos que entorpecem os sentidos. Os outdoors, a, televisão, o rádio, as fachadas 

de lojas, a internet: todos convidam a conhecer algo nunca antes visto, nunca antes 

experimentado. Disputando a atenção dos consumidores, as imagens agigantam-se em 

um sem fim de formas e cores. O olhar do homem moderno torna-se perdido, em uma 

profusão do excesso que produz o seu oposto, o vazio. 

Essa realidade, que acelera o tempo e o espaço, expõe o indivíduo a uma 

infinidade de experiências do sublime, do grotesco, do pitoresco e do excepcional de 

maneira contínua e alternada. Morte, deformação, degradação e sofrimento convivem 
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em congraçamento com a pureza, a alegria, a proporção e a beleza. Imagens fotográficas 

e filmográficas desvelam a nudez e a violência, tornando-as fatos cotidianos que 

alcançam a intimidade dos lares, incorporando-se à vida familiar. 

O exemplo dos programas dominicais é notável. Em setembro de 2010, um show 

de variedades exibido por uma rede de TV aberta brasileira explorou exaustivamente o 

caso de uma criança com 9 anos de idade, portadora da síndrome de Hutchinson-

Gilford. A doença, causada por uma mutação no gene LMNA, faz com que o 

envelhecimento seja acelerado cerca de sete vezes em relação à taxa normal (Cf. 

SERMIDI et. al., 2011), o que torna sua aparência simultaneamente infantil e vetusta. A 

menina foi recebida no palco do programa e introduzida ao público - um fundo musical 

dramático sempre pautando a exibição. Em seguida, uma reportagem com cerca de uma 

hora de duração explorou a síndrome em todas as suas formas, as privações e 

dificuldades da família e da criança.  

No final, a atração dominical messianicamente vai ao socorro da menina. O tom 

da narrativa muda e a criança recebe uma série de benesses – assistência médica 

especializada, brinquedos, passeios – que culminam na entrega de uma casa nova para a 

sua família. No processo, os ‘colaboradores’ do empreendimento são anunciados pelo 

apresentador e agradecidos por sua solicitude e bondade. Ao final da reportagem, é 

possível flagrar um enquadramento em que a atração principal, agora purificada pela 

ação redentora do programa, está com um chapeuzinho de aniversário rosa. Ao seu lado, 

o apresentador ajoelhado, com o microfone em mãos e o semblante amável. Ao fundo, 

moças jovens, bonitas e com trajes provocativos dançam uma alegre música baiana. 

A estrutura discursiva construída para explorar a deficiência como espetáculo é 

prodigiosa. Concebida como um melodrama, a reportagem oscila habilmente entre o 

pitoresco e o familiar, o grotesco e o sublime, levando o espectador do sofrimento à 

redenção.  Essa estrutura, herdada de um teatro do fim da Idade Média – os morality 

plays – se vincula à noção da felicidade terrena como telos, o que seria posteriormente 

incorporado pela cultura burguesa (Cf. XAVIER, 2003:112). Esse tipo de construção se 

mostra tão eficiente que o público, em vez de sentir repulsa pela exploração televisiva 

de uma criança com uma rara mutação genética, demonstra profunda identificação com 

a atração, enxergando apenas o seu caráter redentor, o seu compromisso moral. A 

presença de um ‘ruído’ nessa estrutura, expondo corpos femininos como objetos de 

desejo – as dançarinas de palco - enquanto se desenha a parábola da criança, não causa 



estranhamento. Nos programas dominicais de variedades, tal exposição é um 

pressuposto que não requer qualquer justificação.  

A exploração do sublime – aquilo que é excepcionalmente belo e louvável - e do 

grotesco – aquilo que é excepcionalmente excêntrico ou teratológico – acompanha a 

história da modernidade. Victor Hugo, ainda no século XIX, discorreu com notável 

sobriedade sobre esse dualismo. O romancista francês se questionava sobre a 

legitimidade que a arte tinha para avultar ou desdobrar o homem e a criação. 

Reconhecia a harmonia da incompletude que se colocava entre o feio e o belo, o 

disforme e o gracioso. A virtude não se encontraria no escopo de um dos extremos 

dessa dialogia, e sim no equilíbrio, no meio termo (Cf. HUGO, 2007). 

Em 1932, o diretor Tod Browning juntou, durante a escalação do elenco, “o 

maior aglomerado de aberrações profissionais já visto” (HERZOGENRATH, 2008:100) 

para realizar o filme Monstros, cujo roteiro se sustenta em torno de um triângulo 

amoroso entre uma trapezista, um anão e um ‘homem-músculos’. Esta forma de 

exposição da deformidade como entretenimento, porém, já era popular na Europa e nos 

Estados Unidos do final do séc. XIX. Os chamados freak shows apresentavam a 

deformação do corpo alheio como forma de produzir uma experiência de identificação e 

estranhamento. Isso era possível através da exposição de um ser humano com aparência 

tida como abjeta, negando-lhe, por essa endrômina, a humanidade. Esse jogo cruel 

consistia na espetacularização da aparência de um indivíduo que parecia mostrar a mais 

profunda alteridade ante a condição de ser humano.  

No século XIX, a teatralização da deformidade se distinguia tenazmente da 

sensibilidade contemporânea sobre este fenômeno. Pessoas com as mais diversas 

síndromes e anomalias eram despudoradamente exibidas em parques e feiras. Integrados 

à indústria do entretenimento, esses desafortunados indivíduos eram enquadrados pelo 

olhar curioso da multidão sem qualquer constrangimento ou culpa: 

 

Nestas festas do olhar que caracterizavam os ajuntamentos de diversões populares do 

século XIX, a curiosidade pelas monstruosidades humanas movia-se à rédea solta. Os olhos 

pousavam sem vergonha sobre as bizarrias anatômicas: “fenômenos vivos”, deformidades 

humanas ou animais extraordinários das barracas, morfologias exóticas, espécimes em 

bocais ou patologias sexuais dos museus de cera da anatomia; truques e ilusões de ótica: 

“decapitados falantes”, “mulheres-aranha” ou “mulheres lunares”; museus realistas, com 

suas ocorrências sangrentas ou seus episódios sobre a vida nas colônias penais. Nos confins 



de uma antropologia ingênua, de uma feira de órgãos e de um museu de horrores, o 

espetáculo dos monstros era lucrativo (COURTINE, 2001). 

 

A exploração estética do disforme não era comum à antiguidade clássica. Os 

gregos somente representavam o sublime. Aí residiria um grande ponto distintivo entre 

o moderno e o antigo (Cf. HUGO, 2007). A assunção do grotesco como elemento 

inerente à natureza humana, como componente necessário para o estabelecimento da 

virtude, criou um importante espaço em que se processou a humanização desses 

desafortunados sujeitos. Outra mudança fundamental se operou com a popularização 

dos trabalhos de Mendel e o desenvolvimento da genética. Até o século XIX, o padrão 

utilizado para a identificação entre o indivíduo e a condição de ‘ser humano’ era a 

anatomia. Quem não se adequasse ao modelo antropomórfico ordinário tinha a sua 

humanidade negada, sendo designado como monstruoso. No início do século XX, o 

critério anatômico foi substituído pelo critério genético. Durante o processo, o liame 

entre a anatomia e a humanidade é rompido. 

Nesse caminho, processou-se uma importante ‘descoberta’: “os monstros têm 

uma alma, são humanos, terrivelmente humanos” (COURTINE, 2001). Porém, a 

teatralização das anomalias humanas não desapareceu: continuou, justificada por 

narrativas purificadoras como a do programa dominical, que assumem, por uma lógica 

atroz, que somente pela exposição do sujeito anômalo como imagem, inserido em uma 

jornada de purificação, é que ele se humaniza. Surge aí uma dialética nefasta, que 

transforma a anomalia em imagem, mas esconde o sujeito anômalo como realidade. Em 

outras palavras, o preço a se pagar pela conquista da humanidade é a clausura. Ao 

indivíduo de aparência atípica somente é permitido expor-se em um contexto definido, 

que configura a indústria da comiseração.  

As políticas do belo e do sublime detêm uma relação mais veemente, menos 

marginal com a mídia. A sua exploração não é condicionada a estruturas justificadoras, 

a narrativas teleológicas de purificação, como ocorre com a exibição do anômalo e do 

grotesco. A beleza já tem em si uma premissa acrisoladora. Essa asserção é nitidamente 

percebida na exploração midiática do corpo. “O progressivo desnudamento do corpo, 

em especial, do corpo feminino [...] nada mais é do que a exaltação da beleza física em 

si, independentemente de atributos morais” (PEREIRA, 2000:80). Tal exploração 

desatrelada de justificação ocorre porque a beleza física já traz em si o valor de bom. De 

acordo com Mary Del Priore (2000:15), nas sociedades ocidentais o crescente mercado 



ligado à exploração do corpo se relaciona à assimilação da beleza física com a 

juventude e com a saúde. Há uma variedade de trabalhos acadêmicos bastante 

detalhados que analisam a relação entre totalitarismo e estética, demonstrando a forma 

como se criou, nos regimes totalitários, uma lógica de associação necessária entre o 

belo, o bom e o ordeiro, assim como o seu oposto: o feio, o ruim e o caótico2.  

A assunção da beleza como um fim em si, contudo, esconde uma vinculação 

imediata da estética com mecanismos de poder instalados na cultura da mídia. Na 

sociedade ocidental, o androcentrismo sofreu uma tenaz mudança nas formas de 

representação da dominância masculina. Na antiguidade clássica, a constante 

representação do corpo do homem nu, em contraste com a exibição mais pudorada do 

corpo feminino, exprime uma relação específica entre corpo e poder. A forma 

masculina, da qual eram destacadas a robustez, a rigidez e o pendor atlético, era 

colocada em contraste com a forma feminina, assimilada com a flacidez e a sinuosidade. 

O corpo feminino, cuja feição menos abstrata a aproximava do ritmo e das formas da 

natureza (ANDRESEN, 1978) era colocado em oposição ao corpo masculino, 

confinante aos deuses.   

O advento da fotografia e, posteriormente, do cinema, provoca uma mudança 

sensível no ordenamento da relação corpo-poder que se estabelece no androcentrismo 

ocidental. A imagem e o olhar tomam um posto central, fazendo com que o 

desequilíbrio se estabeleça na dialogia entre o homem como olhar (portanto ativo) e a 

mulher como imagem (portanto passiva). O olhar masculino passa a projetar suas 

fantasias na figura feminina, que assume um papel exibicionista. A aparência feminina 

passa a ser codificada de modo a emitir um impacto lúbrico, conotando a sua função de 

‘para ser olhada’ (MULVEY, 1983:444). A essa mudança de sensibilidade sobrepõem-

se mecanismos midiáticos que encetam a exploração sistemática do corpo feminino 

como produto. 

Mesmo antes da fotografia, do cinema, da dessacralização do corpo e da 

conseqüente exploração estética e mercadológica deste, a mídia já estabelecia uma 

relação estreita com o sublime e o pitoresco. No início do séc. XIX, os magazines 

europeus circulavam nas casas das famílias burguesas, ricamente ilustrados utilizando a 

técnica da litografia. Em 1837, o francês Pierre Plancher passou a editar no Brasil o 

pioneiro Museu Universal, cuja proposta buscava emular as Exposições Universais 
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européias. Este modelo de publicação pretendia tecer um painel ilustrado da civilização 

humana, expondo a arquitetura, os hábitos, o vestuário, as paisagens e as maravilhas de 

diversas partes do globo (Cf. MIRA, 2001:15). As Exposições Universais mantinham 

um tom hiperbólico, chamando a atenção para a beleza ou a excentricidade do que era 

mostrado. 

A popularização da fotografia em meados do séc. XIX transformou 

sensivelmente o papel das imagens no mundo moderno. Como notou Walter Benjamin, 

 

a litografia ainda estava em seus primórdios , quando foi ultrapassada pela fotografia. Pela 
primeira vez no processo de reprodução da imagem, a mão foi liberada das 
responsabilidades artísticas mais importantes, que agora cabiam unicamente ao olho. Como 
o olho apreende mais depressa do que a mão desenha, o processo de reprodução das 
imagens experimentou tal aceleração que começou a situar-se no mesmo nível da palavra 
oral. (BENJAMIN, 1994: 167) 

 

A possibilidade de registro do olhar em papel sensível utilizando um processo 

mecânico, bem como a reprodução técnica desse registro, criou uma nova relação 

neurológica entre o homem e as imagens. Ulpiano Meneses denominou essa nova 

realidade, em que o olho adquire primazia sobre os demais sentidos, de oculocentrismo 

(Cf. Meneses, 2003:13). O indivíduo moderno não saiu ileso dessa transformação. As 

imagens, originalmente criadas pelo homem como mediadoras, como representações da 

realidade, sofreram uma alienação. Assim, os sujeitos, ao invés de servirem-se das 

imagens para situarem-se no mundo, passaram a viver em função delas. O mundo 

passou, então, a ser criado como um conjunto de cenas, em uma inversão do papel 

imagético que configura a idolatria. Em um mundo idólatra, a realidade reflete as 

imagens, e não o contrário (Cf. FLUSSER, 2002: 9). 

A esse processo se sobrepôs outro. A modernidade acelerou a realidade, 

transformando-a em um bombardeio de estímulos constante. Ocorreu uma 

“intensificação da estimulação nervosa” (SIMMEL apud SINGER, 2001:116), uma 

profusão avassaladora de imagens, assimiladas como sendo a própria realidade. O 

mundo que o homem criou para si tornou-se maior do que ele, escapou ao seu domínio, 

ao seu olhar atento, crítico, fascinado pelo desconhecido, ávido pela experiência da 

descoberta. A catarse se impôs sobre a racionalidade. Esse direcionamento do olhar, 

essa cegueira, empurrou os sujeitos para um contexto em que a descoberta cedeu seu 

lugar para a revelação. O indivíduo então tornou-se sempre seduzido. “O sedutor é 



aquele que diz ao outro: eu sei o que você deseja, e ao mesmo tempo insinua: eu tenho o 

que você deseja” (KEHL, 1995:175).  

A profusão de imagens que caracteriza a modernidade fez nascer a sociedade do 

‘hiperestímulo’ (Cf. SINGER, 2001:115). Nela, as imagens fotográficas e filmográficas 

expostas diuturnamente entorpecem olhar. A nudez, a violência explícita, a exposição 

do grotesco e do sublime em doses cavalares acabam por criar sujeitos que têm 

amortecida a sua capacidade de se surpreender, de se horrorizar ou de contemplar. Mais 

uma vez, é Walter Benjamin quem melhor expõe esse problema. Adaptando a teoria 

freudiana sobre a função da ansiedade – que afirma ser esta um mecanismo de proteção 

contra eventos terríveis e inesperados – Benjamin colocou o cinema como um veículo 

que prepara ou imuniza o indivíduo contra os choques e traumas do ambiente moderno. 

Expor-se à catarse dos estímulos oferecidos pelo cinema seria um ajustamento, que 

cientifica o sujeito moderno dos perigos que o ameaçam (BENJAMIN apud SINGER, 

2001:145)  

A essa função terapêutica da imagem contrapõe-se outra, de efeito narcotizante. 

A primeira projeção pública do cinematógrafo pelos irmãos Lumiére, em 1895, causou 

espanto e admiração pela simples reprodução das imagens em movimento. As cenas 

mostradas – pessoas saindo de uma fábrica, um trem chegando na estação, um casal 

alimentando um bebê – eram meros recortes documentais do cotidiano. Rapidamente, 

entretanto, as cenas do cotidiano projetadas pelos Lumiére e pela Edison Motion 

Pictures cansaram o público, que já se habituara à projeção de fotogramas sucessivos 

que causavam a ilusão de movimento. O impacto das imagens havia sido amortecido, 

tornando necessária a sua espetacularização. Essa dimensão da imagem-sonho, da 

exibição do fantástico, será explorada por Meliés, que amarra para sempre a imagem 

cinematográfica à sua função quimérica. Em seus filmes, a percepção do cinema como 

‘janela para o mundo’ passou a conviver com a potencialidade da imagem 

cinematográfica como artífice de um novo e maravilhoso mundo, acessível apenas pela 

mediação da câmera.  

A exploração do sublime pelo cinema alcançaria, posteriormente, um grau de 

sofisticação e requinte altíssimo com D.W Griffith. O diretor americano deu à 

montagem uma fluidez, uma capacidade de organização interna do filme, que 

potencializou espantosamente a relação entre o olhar do espectador e as imagens que lhe 

são dadas a ver (Cf. XAVIER, 1984). O indivíduo tornou-se um observador 

privilegiado, que viaja livremente no tempo e no espaço da narrativa, em uma 



“reconstrução como se estivéssemos ali, fonte de envolvimento [e] fruição da platéia” 

(DROGUETT, 2004:28). O homem moderno, ao adentrar a sala escura e aceitar o jogo, 

a simulação, transforma-se em um olhar sem corpo que transita pelas parábolas cristãs 

de Griffith e, ao final da exibição, torna-se purgado pela função catártica que a imagem 

passa a assumir. 

Rapidamente, as portentosas narrativas edificantes, que exploravam a beleza dos 

cenários, das figuras humanas, da função moral e pedagógica da história, começaram a 

mostrar sinais de esgotamento. A exibição do sublime tornara-se óbvia, conhecida, 

explícita. O belo e o grandioso haviam abandonado o imaginário para tornarem-se 

meras imagens. Arrancadas das fantasias construídas no íntimo do homem, as imagens 

foram expostas, tornaram-se parte da realidade, deixaram a dimensão do secreto e do 

inalcançável, perdendo o seu poder de surpreender. Mais uma vez, foi necessário 

expandir as fronteiras da estimulação do olhar. No âmbito do drama sério burguês, as 

grandiosas narrativas das décadas de 1910 e 1920 cedem lugar para as comédias 

amalucadas da década de 1930, nas quais a simulação da realidade é perpassada pelo 

burlesco e pelo caricato. Essa mudança, em parte, é demandada pela indústria do 

escapismo que se alicerçou em torno da crise econômica de 1929. Em outra direção, 

passa-se a flertar com as possibilidades de estetização da monstruosidade. 

Entre 1915 e 1935, o cinema começa a explorar a imagem do grotesco e do 

abjeto de forma sistemática. Entre Les Vampires (1915), de Louis Feuillade e Bride of 

Frankenstein (1935), de James Whale, surge uma impressionante quantidade de filmes 

que, sob as mais diversas linguagens e premissas, exploram o monstro como imagem e 

o medo como catarse. Nosferatu (1922), de F.W. Murnau, estabelece um marco nesse 

âmbito.  Ligado ao expressionismo, que teve uma frutífera influência no cinema alemão 

durante a década de 1920, o filme buscou seus elementos basilares na natureza incógnita 

do conde Orlok, nem vivo e nem morto, nem humano e nem animal. Tocando nos 

medos mais íntimos do homem, ao confrontá-lo com a própria humanidade e com o 

mistério primordial da morte, o filme estabeleceu convenções que posteriormente 

seriam exaustivamente exploradas. Em Häxan, a Feitiçaria Através dos Tempos (1923), 

Benjamin Christensen associou o sublime e o grotesco de forma tão incisiva que ainda 

hoje é difícil encontrar exemplo mais categórico dessa relação. Corpos nus femininos 

dividem a cena com imagens de demônios e rituais proibidos. Sacrifícios e cerimônias 

do Sabá são representados com uma beleza cênica vigorosa. Estruturado em formato 



documentário e narrado na primeira pessoa, o filme não se furta em construir imagens 

que, simultaneamente, criam desejo e repulsa, beleza e teratologia. 

Com a experiência traumática da Segunda Guerra Mundial e da bomba atômica, 

os desdobramentos da Guerra Fria e a eclosão dos movimentos sociais das décadas de 

60 e 70, as imagens voyeurísticas de repulsa em relação ao corpo humano vão, 

gradualmente, deixando o campo do esquadrinhamento da monstruosidade e assumindo 

novas experiências, relacionadas à exposição de cadáveres e à violência física. 

Paralelamente, os ecos do movimento hippie, do feminismo e da revolução sexual 

arrancam a exposição do corpo como objeto de desejo sexual de sua clausura. Antes 

relegado aos códigos da vida privada, aos caprichos do segredo, o ato sexual também se 

torna imagem, rapidamente se transformando em um mercado extremamente lucrativo. 

Rompe-se, aí, uma fronteira definitiva entre o imaginário e o mundo crescentemente 

imagetizado: o que antes era sugerido, passa a ser mostrado em todos os seus detalhes. 

A pornografia do coito se desenvolve paralelamente à pornografia da violência. 

O uso sensacionalista da violência é tão antigo quanto a própria imprensa. 

Entretanto, a organização desse uso em uma indústria, que passa a expor imagens de 

corpos eviscerados e violência urbana, remonta à França e Estados Unidos do séc. XIX. 

Nesse período, os “cannards”, jornais franceses populares com apenas uma página, 

faziam grande sucesso. Os mais procurados pelo público eram os de notícias criminais, 

relatando crianças violadas e martirizadas, cadáveres cortados em pedaços, catástrofes e 

desastres de trem (Cf. ANGRIMANI SOBRINHO, 1995:19). Nos Estados Unidos, os 

jornais World, de Joseph Pulitzer e Journal, de William Hearst, travaram uma intensa 

batalha pelo mercado a partir de 1898. Nesse embate, o sensacionalismo foi utilizado 

como arma para atrair leitores. Manchetes com tom espetaculoso, utilização 

desmesurada de imagens e o forte apelo popular marcaram o tom desses jornais, que se 

tornaram conhecidos pela designação ‘imprensa amarela’ (ANGRIMANI SOBRINHO, 

1995:22). O tom sensacionalista jamais abandonou a imprensa. Desenvolveu-se sob as 

mais diversas formas e segmentos, explorando mercados marginais e olhares curiosos, 

transformando a morbidez em espetáculo e incorporando-se posteriormente à linguagem 

do jornalismo televisivo.  

A utilização de imagens diretamente associadas ao desejo libidinal e ao ato 

sexual produziu a indústria da pornografia. Embora já existisse uma vasta literatura de 

caráter pornográfico desde o séc. XIV a partir do florentino Giovanni Boccaccio, é 

somente com a reprodução técnica da realidade, proporcionada pela fotografia, que 



estampas de modelos nuas e livros ilustrados começaram a conformar um mercado que 

se expandiu às margens da sociedade, tomado como um segmento secreto no qual o 

prazer carnal, sempre associado ao pecado, deve ser exibido ocultamente. Apenas um 

ano após a primeira projeção dos irmãos Lumière, filmes circulavam pela Europa com 

modelos tirando a roupa para a câmera. A partir da década de 1910, os chamados stags 

films passaram a ser produzidos na França, Estados Unidos e Argentina, exibindo 

imagens de sexo explícito em rolos com até 15 minutos de duração (Cf. LOPES, 

2005:75).  

Estes dois mercados atingiram proporções astronômicas nas décadas de 70 e 80. 

Se na primeira metade do séc. XX houve uma retração da exposição midiática da 

violência – o que foi produzido pela eclosão da barbárie constrangedoramente real das 

duas guerras mundiais - e da pornografia – reprimida pelos Estados intervencionistas 

que surgiam, bradando o direito de regulação sobre a intimidade de seus compartes, na 

segunda metade do século o cenário se inverteu. No cinema, a exposição do corpo 

humano a toda sorte de excessos e irrupções marca o espírito do período, que retrata 

alegoricamente o estado de crise do homem em um momento em que a organização da 

indústria da mídia atingia proporções assustadoras, saindo do espaço público e 

adentrando a intimidade dos lares. Em Rabid (1977) e Shivers (1975), o diretor 

canadense David Cronemberg associa a violação do corpo humano com o desejo carnal 

e a imagem da mulher. Em O Exorcista (1973), é uma entidade sobrenatural que 

provoca a alienação do corpo de uma criança, deformando-o e submetendo-o a proezas 

inexeqüíveis. Em La Grande Bouffe (1973), são a luxúria e a gula, levados a extremos 

hediondos, os causadores da sentença corporal. No filme Alien (1979), a alegoria da 

irrupção se vincula a seres alienígenas que utilizam o ventre humano para reproduzir-se. 

Em O Despertar dos Mortos (1978), explora-se a mortificação da razão e a submissão 

do corpo a uma situação de quase-vida.  

Em 1972, Deep Throat se tornou o primeiro filme pornográfico a conseguir 

distribuição comercial nos Estados Unidos. Com um roteiro insólito, sobre uma mulher 

que não sentia prazer sexual até descobrir que seu clitóris se encontrava na garganta, a 

película arrecadou cerca de 600 milhões de dólares contra um investimento inicial de 

apenas 25 mil. Uma indústria milionária surgia, crescendo nas franjas do mercado de 

cinema convencional. Mesmo antes de atingir seu auge, essa indústria se remodelou 

com a popularização do videocassete no final dos anos 70 e início dos anos 80. A 

passagem da sala de cinema para a fita cassete significou a transferência da indústria do 



sexo do espaço público para a privacidade do ambiente doméstico, possibilitando o 

assentamento entre desejo, culpa e segredo. A indústria irreprimida do prazer libidinal 

se desvinculava da rua, viabilizando a exploração comercial de um segmento que, 

publicizado, ameaçava a premissa civilizadora, pois a sublimação do desejo – produtora 

de corpos disciplinados, dóceis e úteis (FOUCAULT, 2005) – dava lugar à sua 

satisfação catártica. 

Corpo e identidade; sexo e origem; morte e destino. As fantasias humanas, 

alegorizadas, construídas por meios técnicos de reprodução da imagem cada vez mais 

sofisticados, produzem um diorama do maravilhoso em que a imaginação tem o seu 

vetor de relação com o mundo invertido. O mundo das imagens-fantasia deixa de ser 

uma construção espontânea do indivíduo que soluciona as experiências de conflito entre 

o desejo e a realidade, tornando-se uma construção da realidade que promete satisfazer 

integralmente aos desejos do indivíduo. Essa dialética não fugiu ao olhar acurado de 

Georges Balandier, que nota,  

 

É na abundância do que está imediatamente disponível que o imaginário 
encontra o que o solicita e o serve, sob o efeito de uma inflação generalizada 
[...]. Os aléns assim disponíveis, próximos, resultam do excesso promovido 
pela modernidade, seja sob a forma considerada positiva – o avanço 
ilimitado, a performance, a façanha, o poder – seja sob a forma vivida como 
negativa: a falta, a poluição, o contágio, a desordem, a agitação, a violência 
(BALANDIER, 1999:107-108). 
 
 

São muitos os saudosos ‘daqueles tempos’ em que o corpo da mulher 

permanecia coberto em sua quase totalidade. Uma pequena parte do colo ou dos ombros 

que escapava ao corte do vestuário dava lugar aos desejos do observador, que 

completava imaginativamente aquilo que era negado ao seu olhar. A fronteira que 

encarcera o olhar é a mesma que liberta o imaginário e a fantasia. A modernidade é 

sempre acossada pelo excesso. Ponderação e comedição estão fora de seus domínios. A 

sinestesia e a catarse lhe são caras. Nessa realidade, o olhar hiperestimulado se torna 

frígido, insensível. A dimensão catártica assumida pelas imagens faz com que elas 

sempre se polarizem em experiências do grotesco e do sublime, que buscam satisfazer à 

demanda constante por violência e sexo, beleza e deformação. Esquadrinhados e dados 

a ver em todas as suas formas e ângulos, esses modelos imagéticos saturam a 

capacidade de se horrorizar e de se surpreender dos indivíduos.  

Nesse processo, a centralidade do gozo – materializado como imagem – faz um 

interdito ao seu oposto, que é o pensamento. A formação da consciência e, portanto, do 



pensamento, parte de frustrações e desilusões em relação ao princípio do prazer. Em 

outras palavras, a percepção de que a total satisfação dos prazeres é impossível faz com 

que os sujeitos passem a buscar um prazer possível, em um processo de negociação 

entre os constrangimentos do meio e as necessidades libidinais. É justamente nessa 

negociação que o indivíduo se forma como consciência (KEHL, 1995, p. 176) 

Tem-se, portanto, uma sociedade do hiperestímulo que, ao espetacularizar tudo o 

que é sensorial, ao promover a constante satisfação dos desejos irreprimidos dos 

sujeitos, acaba produzindo observadores inebriados. Essa situação, em que a relação 

entre indivíduo e mundo é catalizada por imagens que prometem satisfazer prontamente 

aos desejos dos consumidores faz com que o princípio do prazer assuma lugar central na 

sociedade. A constatação necessária de que a “plena e indolor gratificação de suas 

necessidades é impossível” (MARCUSE, p. 24) é sempre adiada, torna-se um eterno 

porvir, fazendo com que a passagem do princípio do prazer para o princípio da realidade 

jamais ocorra plenamente, produzindo sujeitos que tem amortecida a sua capacidade de 

pensar. 
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