
O
s tempos do Grande Irmão che-
garam. George Orwell os pre-
viu para 1984, mas se afirma-
ram mesmo na virada do milê-
nio, principalmente depois

que os atentados de*«ll de Setembro de
2001 serviram de pretexto para um grau
sem precedentes de vigilância do Estado
até em países como o Reino Unido e os
EUA, tradicionalmente ciosos da privaci-
dade e das liberdades individuais formais.

Haja vista o testemunho do corres-
pondente Gianni Carta (Súditos e Sus-
peitos, CartaCapital 416). Dos dois lados
do Atlântico, o direito a habeas corpus len-
tamente afirmado des-
de a Carta Magna de 1216
está aposentado, consi-
derado velharia quan-
do se trata com supos-
tos terroristas. Telefo-
nes podem estar gram-
peados, e-mail e pági-
nas de internet podem
estar a ser monitorados
a qualquer momento.
O Grande Irmão está
observando você.

Mas Orwell não pôde
imaginar quantos Pe-
quenos Irmãos ganha-
riam poderes semelhan-
tes nem quantas pessoas
implorariam, de livre e

espontânea vontade, para ser observadas.
Também nesses aspectos, a virada do mi-
lênio é um marco importante: o primeiro
Big Brother, programa de tevê, foi ao ar na
Holanda em setembro de 1999 e no ano
seguinte já era febre nos EUA e em todas
as principais nações européias e, em
2002, já estava no Brasil e, praticamente,
em todos os países do Ocidente - e tam-
bém em alguns da Ásia e África. Survivor
(no Brasil, No Limite) baseou-se em um
programa sueco de 1997, mas também só
se tornou fenômeno de massas em 2000.

Não foram os primeiros reality shows.
O avô do gênero foi a Câmera Indiscreta
(Candid Câmera) de Allen Funt, levada ao
ar pela primeira vez em 1948 - por coin-
cidência ou não, o ano em que Orwell





publicou sua distopia. Nos anos 70 e 80,
surgiram séries a acompanhar famílias de
verdade em processo de divórcio e policiais
reais em suas patrulhas. Mas não se via tan-
to interesse por tais espetáculos, muito me-
nos tanta gente ansiosa por se expor a vo-
yeurs televisivos. Pelo dinheiro reservado
ao vencedor ou pela fama momentânea
que premia todos os participantes?

A segunda hipótese parece mais razoá-
vel, se considerarmos o comportamento
das pessoas em um espetáculo com au-
diência e número de participantes mui-
to maior que qualquer programa de tevê:
a internet. A web surgiu em 1993 e o pri-
meiro weblog em 1994, mas foi em 1999
que isso passou a se chamar blog, surgiu
o site especializado Blogger e isso deixou
de ser coisa de nerds para se tornar ma-
nia global. Muitos blogs têm funções in-
formativas, más o núcleo do fenômeno é
a exposição do eu e da intimidade, de ma-
neira banal ou chocante.

O Friends Reunited é de 1999, os
celulares que tiram fotos de 2000, o
Friendster e o Fotoleg são de 2002, o
MySpace de 2003, o Orkut, o Flickr e o
Flog Brasil de 2004, o YouTube de 2005.
Esses sites surgiram para reencontrar ou
fazer amigos e para trocar idéias, mensa-
gens e imagens. Em tese, essa ainda é a
sua finalidade. Mas, como escreveu Jessi-
ca Clark na revista In These Times, os pró-
prios nomes dos sites mais populares nos
EUA indicam que fazer amigos é menos
importante do que gerar uma base de fãs

virtuais, um altar on-line a si mesmo -
"Meu Espaço", "Você Também Exista".

Tais espaços convidam os usuários a
fazer o máximo de "amigos" virtuais e a
conquistar admiradores - por exemplo,
com uma participação ativa em comu-
nidades criadas em torno de diferentes
interesses, no Orkut e similares. A ob-
sessão daqueles que passam horas a fio
ligados em sites como esses a ponto de
ser considerados internautas compulsi-
vos (A internet e a compulsão - Carta-
Capital 416) é ver a própria existência e
relevância confirmadas pela resposta do
outro a seu blog, sua mensagem, sua co-
munidade, seu vídeo. Qualquer tipo de
resposta: uma manifestação de apoio,
um comentário, até um insulto.

No mundo real, fazer amigos pede
equilíbrio. Conviver com diferentes pes-
soas exige sensatez e tolerância. No
mundo político e empresarial, uma pos-
tura bem-pensante, conformista, pode
ser até uma condição de sobf evivência.
Mas, no ciberespaço, trata-se de atrair a
atenção e ver a existência confirmada
pelos outros. Confissões chocantes, pos-
turas bizarras e idéias radicais e intran-
sigentes repercutem e encontram parti-
dários entusiasmados e opositores fu-
riosos. Em certos meios, tais atitudes já
podem render projeção política e
midiática, como mostra o relativo
sucesso de um Enéas, um Clodovil, um
Mainardi. Mas não é livre de riscos.

Uma crônica de Ricardo Anderáos no
portal Estadão deu exemplos verídicos

e curiosos. Por exemplo, uma funcioná-
ria de uma grande empresa selecionou,
entre vários candidatos, um rapaz apa-
rentemente talhado para determinado
cargo na área de atendimento ao clien-
te - educado, motivado, com bom cur-
rículo. A ficha já estava encaminhada
para contratação quando a entrevista-
dora abriu seu Orkut e lembrou-se de
conferir se o futuro funcionário estava
lá. Pois, o rapaz exibia um gesto obsce-
no em seu perfil e participava de várias
comunidades racistas, numa das quais
escrevia barbaridades sobre o Holocaus-
to. A contratação foi cancelada, claro.

Recentemente, Mark Foley, deputado re-
publicano nos EUA conhecido pela defe-
sa da família e pelo combate à pedofilia,



teve a carreira política encerrada e pre-
judicou seriamente seu partido ao se re-
velar como usava e-mails e bate-papos
na internet para assediar sexualmente
menores que fazem estágio no Congres-
so. No seu patético desespero por ter sua
importância confirmada, o político de
52 anos expunha-se de maneira desas-
trada e se igualava a um adolescente:
"Eu não o deixo com um pouco de te-
são?", escreveu a um garoto de 17 anos.

Outros tentam escapar a tais riscos
criando uma identidade falsa, ou várias,
às vezes bem diferentes de seu "eu" nor-
mal. A sensação de desdobramento da
realidade é ainda maior nessa nova ver-
tente do mundo virtual que explodiu na
virada do milênio, os MMORPGs (Mas-

sive Multiplayer Online Role Playing
Game, ou jogos de interpretação on-line
em massa), como, por exemplo, Ragna-
rok, Everquest ou o Second Life, que já se
torna um alvo prioritário do marketing
empresarial (Brincadeira de Gente Gran-
de, CartaCapitai 418).

Ao contrário dos já tradicionais RPGs
de mesa, que estimulam o contato cara a
cara, ainda que por trás da interpretação
de um personagem, limitam a fantasia
aos poderes da imaginação e ao tempo
em que um grupo de jogadores pode se
reunir fisicamente, os MMORPGs criam
um mundo virtual permanente, com sua
própria lógica e economia e suas próprias
leis e personagens com laços de amor e
amizade independentes da vida real,
onde o sucesso exige uma dedicação tão
permanente quanto possível. Virá a se
mostrar um jogo de heterônimos inofen-
sivo, um papel teatral ou um desdobra-
mento de personalidade virtual, capaz de
ter conseqüências para o funcionamen-
to do indivíduo e da sociedade?

A superexposição, a midiatização e o
desdobramento da representação não se
restringem a internautas compulsivos.
Tudo e todos chamam freneticamente
por atenção por todas as mídias, deixan-
do cada um sem tempo para se conectar
com o mu&do real e sua própria interio-
ridade e intimidade. A difusão do celu-
lar é um exemplo igualmente bom. An-
tes objeto de desejo, depois lugar-co-
mum, agora se torna obrigação. Muitos
já não podem se esquivar de ter um ce-

lular no qual possam ser encontrados
pelo patrão 24 horas por dia, sete dias
por semana. Não só cônjuges possessi-
vos e pais preocupados, como também
parentes e amigos começam a sentir co-
mo desconsideração a recusa de portar
um celular. Tanto mais que a disponibi-
lidade para o contato cara a cara é cada
vez menor. Qual é o seu problema? O
que está tentando esconder?

Deixar de movimentar a conta bancária
pela internet também está em vias de se
tornar impossível, pois o serviço de aten-
dimento no caixa está sendo rapidamen-
te desmantelado. O comércio tende a se-
guir o mesmo caminho. Queiram ou não,
as pessoas precisam usar a rede e expor
informações pessoais a comerciantes,
que lucram ao revendê-las. Nos EUA, um
de seus clientes é o Departamento de De-
fesa: para facilitar trabalho dos recruta-
dores para o alistamento militar voluntá-
rio, formou um banco de dados com 30
milhões de registros sobre jovens de 16 a
25 anos por meio de informações coleta-
das de vendedores comerciais desde
2002. As mesmas informações usadas
pelo comércio para transformar jovens
em consumidores servem às Forças Ar-
madas para torná-los em soldados.

O site MySpace, aberto a jovens de 14
anos ou mais, tem gerado polêmica por
expor adolescentes à lubricidade de
adultos. O risco é real: usando urn códi-
go que inventou, um repórter de tecno-
logia da Wire Magazine localizou 744



perfis ativos de transgressores sexuais
já condenados pela Justiça. Há outros
tipos de assédio virtual. Por exemplo,
uma das iscas para atrair voluntários
para o recrutamento militar do Corpo
de Marines (fuzileiros navais) dos EUA
usa um perfil no MySpace, com deze-
nas de milhares de "amigos".

Professor da Universidade de Nova York
e um dos editores da revista Harper s, o
antropólogo Thomas de Zengotita publi-
cou, em 2005, Mediated: The Edil Effects
of the Media on You and Your World - li-
vro ainda não traduzido em português.

De certa forma, Zengotita radicaliza o
famoso lema de Marshall McLuhan: "O
meio é a mensagem" era só o começo.
Agora, o meio é também o emissor e o
receptor. A mídia nos faz. "O mundo é
um palco. Todos os homens e mulheres
são atores e nada mais", já dizia Shakes-
peare no século XVII. No século XVIII,
o rei-Sol e sua corte faziam dos menores
detalhes da vida cotidiana uma represen-
tação teatral cuidadosamente preparada.

No século XXI, com a experiência de
contato e manifestação direta, autênti-
ca e espontânea a tornar-se cada vez
mais rara e difícil, essa sensação pode
se tornar ainda mais viva e generaliza-
da, sem sinal de Rousseau, natureza ou
bons selvagens a quem apelar.

Agora, há muito mais do que maquiagens
e perucas empoadas a nos separar uns
dos outros e da nossa espontaneidade,
atrás das quais nos escondemos ao mes-
mo tempo que nos mostramos. São ima-
gens profissionalmente trabalhadas,
avatares virtuais, tecnologias que sepa-
ram e disfarçam enquanto comunicam
e revelam. Já numa paródia dos primór-
dios da era do celular e da internet, o fil-
me Denise Está Chamando (1995), oito
personagens comunicam-se desespera-
damente por fax, e-mail e telefone, com
o mesmo pavor de se verem em carne e
osso que teria um cortesão de Versalhes
de se mostrar em trajes menores. A per-
sonagem-título telefona ao futuro pai de
seu filho, informa ter sido fecundada por
inseminação artificial e diz que não quer
encontrá-lo, mas ser acompanhada por
celular durante o parto.

Não só políticos precisam se portar co-

mo um ator cuidadosamente preparado,
como qualquer profissional. Toda a mídia
bajula nossa atuação da maneira mais de-
savergonhada, a oferecer oportunidades
para nos mantermos ocupados represen-
tando identidades baseadas naquilo que
compramos - é "um campo de bajulação
de opções representadas", diz Zengotita.

Os especialistas em "gestão de carrei-
ra" ensinam a usar não só a roupa, co-
mo a postura certa - positiva, otimista,
atenta às expectativas e necessidades do
mercado e da empresa. Não só na apa-
rência: como diretores teatrais adeptos
do método Stanislavski, conselheiros e
manuais insistem que é preciso sentir is-
so, ter fé na religião da auto-ajuda, crer
ern sua própria onipotência.

Além de multiplicar as oportunidades

substituindo o desenho animado trai
cional, a tevê de 60 polegadas ou ma
a imagem photoshopeada para se torr
mais nítida do que a realidade pode s
Um ciclo sem-fim, pois a ilusão logo
banaliza e recuperá-la exige uma drc
mais forte e mais cara. Assim foi dês
que se perdeu a inocência dos espec
dores das primeiras projeções dos
mãos Lumière, a fugir apavorados ar
a locomotiva muda e monocromátic;
avançar sobre eles.

Por outra, surgem representações q
tentam ser transgressivas para, de alj
ma maneira, atingir a realidade. Mas
do o que conseguem é estender o ca
pó do virtual - e, mais cedo ou mais t
de, também o campo do banal. Até, t

nos anos 70, quando renovou a ilusão

de representação ao infinito, a mídia inte-
rativa em tese facilita a tarefa de encon-
trar um público, por ruim que seja o espe-
táculo. Mas o ator, por bajulado que seja,
nunca consegue o suficiente em atenção e
satisfação. Está sempre aquém da deman-
da do público, que ante o excesso de ofer-
ta de encenação, busca algo mais "real".
Não o real propriamente dito, pois esse
exige esforço, atenção detalhada a coisas e
pessoas, tempo de que já não se dispõe,
porque o virtual nos mantém demasiada-
mente ocupados. Não, pede-se apenas um
virtual que renove a ilusão do real.

Por uma vertente, demanda-se a re-
presentação maior, mais perfeita - o 3-D

vez, algum desesperado pegar uma ar-
ma e sair matando pessoas ao acaso,
para cometer um ato insano, sem senti-
do, mas que ao menos é real?

Por outra, ainda, a representação que
parece mais natural justamente pela im-
perfeição calculada, pelo aparente ama-
dorismo: o tipo de ilusão que faz o Big
Brother parecer menos fingido que a no-
vela das 8, que fez o sucesso de A Bruxa
de Blair, em contraste com Hollywood e
talvez também de um canastrão como
Bush júnior em contraste com o desem-
penho impecável de seus rivais demo-
cratas. George Lucas percebeu isso já



da tela ao trocar a perfeição reluzente
da ficção científica cinematográfica do
passado por robôs enferrujados e naves
espaciais um pouco amassadas.

Outro exemplo curioso: uma garota
aparentemente retraída, identificada co-
mo "Bree", de 16 anos, postou três me-
ses de confidencias triviais em vídeos no
YouTube, que atraíram centenas de mi-
lhares de fãs e curiosos. Criou-se um site
apenas para debater se ela era real ou al-
gum tipo de jogo ou de promoção para
um filme a ser lançado. Em setembro, o
mistério foi resolvido: a moça é Jessica
Rose, uma estudante de cinema de 19
anos. A seqüência foi produzida por um
grupo de jovens aspirantes a cineastas.

"real", em um papel francamente fictício.
É tão grande a parcela da informação

que recebemos de mídias, a realidade é
tão midiatizada que cada vez mais per-
cebemos tudo como se tivesse sido pre-
parado como espetáculo, sem distinguir
real de virtual, ciência de ficção. Ao se
ouvir um discurso, não se pergunta pela
realidade que ele mostra ou encobre ou
por suas reais intenções, mas se foi bem
ou mal encenado.

Pegar a celebridade ou o político no des-
lize, na encenação malfeita, tenha im-
portância ou não, é mais importante do
que compreender seu papel real.

Na Hungria, o primeiro-ministro so-

Vários fãs sentiram-se traídos e mos-
traram sua fúria na internet. Mesmo as-
sim, a Organização das Nações Unidas
contratou Jessica para voltar ao papel de
Bree em uma campanha de combate à po-
breza, com a seguinte fala: "Acredite ou
não, eu hoje tenho algo realmente impor-
tante para dizer". Curioso jogo de ilusões:
depois de criar fama dizendo coisas tri-
viais que seduziam por soarem "reais",
usa esse capital de "autenticidade" para
transmitir uma mensagem de conteúdo

cialista Gyurcsány, entre correligioná-
rios, admitiu ter mentido ao povo sobre
o estado das contas públicas antes das
eleições de abril: "Mentimos durante
todo esse tempo, um ano e meio, talvez
dois. Não fizemos nada nos últimos
quatro anos. Agora, todos devem se em-
penhar para promover as reformas or-
çamentárias necessárias. Só posso dizer
que não participarei de nenhum tipo de
jogo: faremos o que temos de fazer. Se-
guiremos adiante (com as reformas) até

onde possamos. Sendo sincero direi que
estou cheio de dúvidas. Sei muito bem
que o que estamos fazendo não será per-
feito". Alguém gravou a conversa e a le-
vou ao rádio com grande impacto, que
permitiu à oposição conservadora pro-
mover uma série de manifestações, às
vezes violentas, que ameaçou a gover-
nabilidade do país.

No Brasil, tivemos recentemente um
exemplo ainda mais notório. "O proble-
ma é que as imagens colam. Fascinam.
Capturam, como dizem os lacanianos,
o sujeito no engodo. As fotos do dinhei-
ro do dossiê são prova disso. Quando as
vi na Folha, logo pensei: Lula não vai ga-
nhar no primeiro turno", diz a psicana-
lista Taeco Carignato.

O paradoxo é que todos já sabiam que
Gyurcsány havia anunciado aumento de
impostos e cortes no funcionalismo de-
pois de reeleito. No Brasil, o incidente
do dossiê já era conhecido. Em ambos
os casos, os fatos inicialmente parece-
ram ser mais ou menos rotineiros e de
importância limitada. Quando imagens
e sons foram manipulados pela mídia,
causaram uma reação desproporcional,
depois parcialmente anulada pela evi-

dência de que a pró-
ABU GHRAIB. pria mídia escorrega-
As fotos traduzidas rã na representação...
por Francisco Também as políti-
Botero valem por cas: as centenas de mi-
600 mil mortos lhares de vítimas ino-

centes da guerra no
Iraque parecem pesar menos na avalia-
ção do eleitor estadunidense que as fo-
tos de Abu Ghraib. Uma política pode
ser julgada pela qualidade do espetá-
culo, assim como se vaia o ator por errar
a fala ou o gesto.

Se as pessoas comuns vêem tanto os
poderosos como a si mesmos como ato-
res e personagens virtuais de uma Ma-
trix mais do que como corpos carnais
em um mundo real, com uma interio-
ridade complexa, envolvidos em rela-
ções de intimidade vitais e em decisões
irreversíveis e às vezes mortais, a sani-
dade da civilização está em risco - e sua
existência também. Fica muito fácil es-
quecer que, na realidade física, os per-
sonagens só têm uma vida e um Game
Over é para sempre. •

MÂTRIX Se a política e a guerra são vistas como espetáculos e as vidas como
jogos de interpretação, é fácil esquecer quando o Game Over é para sempre
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Text Box
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