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RESUMO 
 

O trabalho investiga as diferentes expressões simbólicas pelas quais o grotesco tem 
transitado ao longo dos tempos. De sua gênese, como categorização estética, o grotesco 
foi se expandindo no bojo das transformações sócio-culturais, passando a classificar 
estereótipos físicos e comportamentais, sempre em referência ao corpo que causava 
estranhamento, ao bizarro ou ao sarcástico. O grotesco será analisado sob o 
embasamento de grandes teóricos do assunto como Muniz Sodré e Raque Paiva, bem 
como do pensador, Mikhail Bakhtin, que interpreta a obra de François Rabelais sobre a 
influência do grotesco na Idade Média. Rabelais é o primeiro a pensar o assunto, e 
constatou que o cerne do grotesco funcionava como um corpo social que se contrapunha 
ao corpo clássico ditado pelos cânones estéticos. Na modernidade, será visto como a 
imprensa sensacionalista fez uso de publicações grotescas para alavancar a venda de 
jornais e como Hitler o usou para promover a higienização estética do corpo alemão. Já 
na pós-modernidade, ele tem sido reverberado em um potencial jamais visto, no 
Facebook, através de publicações que têm levantado uma grande discussão na sociedade 
por envolver a banalização do indivíduo, em nome da necessidade de aparecer. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

Um famoso aforismo de Rousseau diz que o homem é um produto do meio e 

uma das grandes marcas da pós-modernidade é, predominantemente, a superexposição 

pessoal e de terceiros nas redes sociais1, anônimos ou famosos – algo bastante 

sintomático dessa geração. Seja uma necessidade de autoestima ou um comportamento 

voluntário para se adequar a um mundo cada vez mais virtual, as redes sociais se 

tornaram uma verdadeira extensão do privado, esfera que traz em seu bojo a premissa 

de que o que se vive tem de ser publicado; caso contrário, o indivíduo contemporâneo 

parece não existir, num verdadeiro “vivo, logo publico”, em que a ordem desses fatores 

parece não alterar o produto. 

Não há como falar sobre redes sociais sem fazer menção a Marshall McLuhan, o 

famoso canadense que, há cerca de 40 anos, preconizava o conceito de "aldeia global" e 

já parecia prever os desdobramentos dos modos de relacionamentos interpessoais, 

através de um meio que caminhava a passos largos para se tornar cada vez mais virtual. 

O cenário reuniria um número inimaginável de indivíduos de forma simultânea, 

independentemente das fronteiras geográficas. O desenvolvimento dos meios de 

comunicação também formava novos padrões de comportamentos nos indivíduos: no 

cinema, assumindo um papel de observador, distante da produção audiovisual, e na 

televisão, com uma série ainda maior de estímulos sensoriais e de, certa forma, 

integrado à programação, até fisicamente, nos programas de auditório (MCLUHAN, 

2005).  

Contudo, com o surgimento das redes sociais, o indivíduo se torna virtualmente 

parte desse novo meio, sendo produtor, editor e disseminador de conteúdos. Não há 

como negar o quanto o mundo virtual já se mescla ao mundo real na era digital e as 

novas gerações estão cada vez mais conectadas com os dígitos, sendo bombardeadas por 

diversos tipos de informações, muitas vezes sem qualquer tipo de crivo, pela facilidade 

de acesso a conteúdos dos mais diversos. 

Nossos filhos, num ambiente de informação do século XX, têm de 
processar mais dados do que qualquer ser humano em qualquer cultura 
anterior do mundo. Nossos filhos, desde a mais tenra infância, estão 

                                                 
1 As Redes Sociais são o meio onde as pessoas se reúnem por afinidades e com objetivos em comum, sem 
barreiras geográficas e fazendo conexões com dezenas, centenas e milhares de pessoas conhecidas ou 
não. Disponível em: http://www.administradores.com.br/artigos/tecnologia/o-que-sao-redes-
sociais/45628/. Acesso em 01/02/2017. 
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empenhados num trabalho extraordinariamente árduo, e esse trabalho 
consiste simplesmente em crescer, porque crescer num ambiente 
eletrônico moderno é uma tarefa fantasticamente complexa e difícil. 
[...] Umas das peculiaridades de um ambiente eletrônico é que as 
pessoas ficam tão profundamente envolvidas umas com as outras que 
acabam perdendo o senso de identidade privada (MCLUHAN, 2005, 
p. 116). 

 

 Essas afirmações de McLuhan eram referentes ao século XX, contudo em 

relação ao século XXI, podemos aferir que é cada vez mais notório o acesso de crianças 

aos tablets e celulares. Debord (1997), no seu livro A sociedade do espetáculo, traz uma 

crítica a essas aparentes vantagens que a liberdade no mundo virtual oferece com efeitos 

colaterais muitas vezes irreversíveis: 

 

O próprio McLuhan, o primeiro apologista do espetáculo, que parecia 
o imbecil mais convicto do século, mudou de opinião ao descobrir 
enfim, em 1976, que "a pressão dos mass media conduz ao irracional" 
e que seria urgente moderar o uso desses meios. O pensador de 
Toronto havia passado décadas a louvar as múltiplas liberdades 
trazidas pela "aldeia global", de acesso tão instantâneo a todos, sem 
esforço. As aldeias, ao contrário das cidades, sempre foram dominadas 
pelo conformismo, pelo isolamento, pelo controle mesquinho, pelo 
tédio, pelos mesmos mexericos sobre as mesmas famílias (DEBORD, 
1997, p. 192-193). 

 

Debord (1997) afirma que os atuais defensores da mídia, inspirados por 

McLuhan, a louvam pelas liberdades que ela oferece, contudo o espetáculo 

proporcionado pela mesma entorpece o indivíduo e, muitas vezes, mascara a realidade 

que o rodeia. Se no século XVIII houve uma forte tendência de separar a esfera privada 

da esfera pública, nos dias atuais da era digital essas duas esferas tendem a convergir 

numa só com o fenômeno das redes sociais. Todo o processo de metamorfose dos 

indivíduos sempre esteve no lastro das transformações sócio-econômicas e tecnológicas 

do mundo do qual os mesmos fazem parte e acabam absorvendo também tais 

transformações numa verdadeira simbiose simbólica. 

Outro ponto é que nem todos estão preparados para desbravar esse território, por 

não saberem usar a liberdade oferecida pelo mundo virtual. Diante dessa conjuntura, a 

ética e a moral, que são os grandes pilares de qualquer grupo social sustentável, se 

tornam cada vez mais esquecidos no ambiente das redes. Quanto mais “likes”2 a foto 

tiver, melhor – algo sui generis para muitos usuários que se conectam através das redes. 

                                                 
2 Em tradução literal significa “Gosto”. Funcionalidade do Facebook que permite que o usuário interaja 
com o próprio conteúdo publicado ou de outro usuário, onde manifesta concordância com o mesmo.  
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Por conseguinte, as redes sociais configuram um ethos no mundo virtual, onde ainda 

não há parâmetros regulatórios sólidos e que permitem a espetacularização de conteúdos 

de cunho grotesco.  

O grotesco é um desdobramento do disgusto, uma nomenclatura criada pelos 

estetas italianos para designar todo e qualquer tipo de manifestação que desafia o 

esteticamente correto, numa espécie de subversão do bom gosto, uma reação ao culto ao 

belo. As primeiras aparições dessa palavra são datadas do final do século XV, após a 

realização de uma escavação no palácio romano de Nero e em outras regiões da Itália, 

onde ornamentos de contornos estranhos foram achados em grutas (grotta, em italiano) 

e que originou a palavra (SODRÉ; PAIVA, 2002).  

 

Em fins do século dezessete, o dicionário de Richelet registra o 
adjetivo “grotesco”, definindo-o como “aquilo que tem algo de 
agradavelmente ridículo, donde “homem grotesco”, “moça grotesca”, 
“jeito grotesco”, “rosto grotesco”, “ação grotesca”.3 "Na mesma 
época, o dicionário da Academia Francesa explica o grotesco como o 
que é “ridículo, bizarro, extravagante” (SODRÉ; PAIVA, 2002, p. 30, 
grifo no original).  

 

Sodré e Paiva (2002) também afirmam que o disforme era característico do 

grotesco, que muitas vezes se utilizava das fábulas para produzir obras com seres 

híbridos, por exemplo, a mistura de homens com animais. O grotesco sempre esteve 

ligado à mitologia popular quebrando com os cânones estéticos de sua época e presente 

em obras de referência como Da Vinci.  

 

O método de construção das imagens grotescas procede de uma época 
antiga: encontramo-lo na mitologia e na arte arcaica de todos os 
povos, inclusive na arte pré-clássica; excluído da arte oficial, continua 
vivendo e desenvolvendo-se em certos domínios ‘inferiores’ não 
canônicos [...]. Nos fins da Antiguidade, o tipo da imagem grotesca 
atravessa uma fase de eclosão e renovação, e abarca quase todas as 
esferas da arte e da literatura. Aparece então, sob a influência 
preponderante da arte oriental, uma nova variedade do grotesco. Mas 
como o pensamento estético e artístico da Antiguidade se 
desenvolvera no sentido da tradição clássica, não se deu ao tipo de 
imagem grotesca uma denominação geral e permanente, isto é, um 
termo especial; tampouco foi reconhecido pela teoria, que não lhe 
atribuiu um sentido preciso (BAKHTIN, 1993, p. 28, grifo nosso). 

 

                                                 
3 Cf. Clayborough, Arthur. The Grotesque in English Litterature. Oxford, 1965, p. 4. Citado por Rosen, 
Elisheva. Sur le Grotesque – L’Ancien et le nouveau dans la reflexión esthétique. PUF, 1991, p. 23. (nota 
dos autores).   
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Contrariando o ideal platônico do belo, que valorizava a proporcionalidade das 

partes, o movimento grotesco tinha também um caráter político, como uma forma de 

reação ao moralismo burguês. Sem se preocupar com pudores, suas obras valorizavam 

partes íntimas do corpo humano, sendo por diversas vezes taxadas como libertinas. 

 

O grotesco pode tornar-se de fato uma radiografia inquietante, 
surpreendente, às vezes risonha, do real. Daí, sua frequente 
desconstrução das obras criadas pelo ideologismo cultural, tanto pelo 
apelo ao que é libidinalmente baixo quanto pela exposição do mal-
estar do corpo dentro da linguagem. Grotesco é quase sempre o 
resultado de um conflito entre cultura e corporalidade. (BAKHTIN, 
1993, p. 60, grifo nosso). 

  

A disseminação do grotesco nas redes pode ser interpretada como uma espécie 

de movimento niilista contemporâneo, pois muitas vezes fere valores morais e 

transcendentais com a disseminação de conteúdos que banalizam o corpo e 

desrespeitam o próximo, principalmente por se valerem de uma nova ordem dominada 

pelas imagens e, ainda, com um incipiente controle legal. “O traço marcante do realismo 

grotesco é o rebaixamento, isto é, a transferência ao plano material e corporal, o da terra 

e do corpo na indissolúvel unidade, de tudo que é elevado, espiritual, ideal e abstrato” 

(BAKHTIN, 1993, p. 17, grifo no original). Tudo é motivo para se espetacularizar num 

meio que cada vez mais reflete a desordem social do ambiente real e sem paradigmas. 

No segundo capítulo, será apresentada a forma como o grotesco sensacionalista 

foi amplamente utilizado pela imprensa e pelo entretenimento popular na modernidade 

no contexto do nascimento das cidades, “[...] quando voltado apenas para a provocação 

superficial de um choque perceptivo, geralmente com intenções sensacionalistas, o 

fenômeno pode ser classificado como ‘grotesco chocante’” (SODRÉ; PAIVA, 2002,  

p. 69, grifo no original).  

Singer (2004) também vai afirmar que os choques e as reações sensoriais 

provocadas eram uma forma de ajustamento dos indivíduos, para que os mesmos, diante 

de suas fragilidades psicológicas e físicas, pudessem lidar com os choques e reações 

fortuitas inerentes ao ambiente urbano, no qual estavam sendo expostos.   

Nesse contexto também surgia um paradoxo, pois o conteúdo mórbido que 

espalhava o horror, também era responsável por alavancar a venda dos jornais, e o 

sensacionalismo grotesco foi usado ao extremo em nome da velha máxima capitalista, o 

lucro. Bem como, foi o grande argumento de Hitler para disseminar a aversão aos 
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judeus, através da manipulação e mobilização da opinião pública alemã contra esse 

povo. Hitler classificou, de forma pejorativa, a arte dos judeus, taxando-a de grotesca 

por conta do elemento disforme empregado nas pinturas. Essa ação tinha como objetivo 

denegrir o que os judeus consideravam arte, os rotulando como nervos degenerados, já 

que o disforme se contrapunha à ideia do corpo perfeito disseminada pela Antiguidade e 

altamente absorvida por Hitler. A partir dessa premissa estética, os judeus se tornaram 

uma ameaça em potencial, e que precisava ser exterminada. Por isso, como será visto no 

capítulo, Hitler fez do cinema uma das suas maiores máquinas propagandistas para 

sensibilizar a população, tentando criar uma aura de choque diante das imagens 

grotescas dos artistas judeus para ganhar apoio a sua apologia doentia.   

O objetivo do capítulo é demonstrar como o grotesco foi utilizado para banalizar 

o indivíduo moderno por motivos econômicos, sociais e ideológicos nos dois grandes 

meios midiáticos da época: o jornal e o cinema. Com o advento das redes sociais, 

especialmente o Facebook, o grotesco ganhou um novo meio para se disseminar, onde 

há indivíduo que banaliza a si mesmo e o próximo, em busca das visualizações que são 

reverberadas pelo alto poder de exposição que a internet oferece na pós-modernidade, 

na velocidade de um clique.    

No terceiro capítulo, será analisado o grotesco no contexto da pós-modernidade, 

onde usuários no ambiente virtual promovem choques sensoriais provocados pelo 

grotesco escatológico na busca desmedida pela espetacularização do “eu”, através da 

banalização do corpo e da disseminação de conteúdo de cunho mórbido, ofensivo e de 

horror. Já não é mais um mecanismo de adaptação, como na modernidade para aprender 

a conviver com os acidentes causados pelo processo de urbanização moderno, mas sim 

uma questão de visibilidade a qualquer preço.  

O choque do ambiente real na pós-modernidade, caracterizado principalmente 

pela violência crescente do homem contra o próprio homem, e que de certa forma se 

naturalizou na sociedade, também tem tirado a aura chocante que certas imagens 

grotescas deveriam provocar, e, ao contrário, acabam sendo espetacularizadas, 

demonstrando certa insensibilidade em relação ao próximo, com o objetivo de ganharem 

visibilidade na rede. 
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Numa ordem de reflexividade acrítica entre o mundo virtual e real-
histórico, o tradicional “espetacular” dá lugar ao “especular”: 
converte-se em show-off (exibição narcisística) a própria 
comunicatividade, a interatividade, o ser imagístico do homem, donde 
o fascínio contemporâneo pelo que é tecnologicamente bem realizado 
–, o que se presta à perfeita reprodução como imagem fascinante – e 
pelo que se torna célebre ou famoso (SODRÉ, 2008, p. 109, grifo no 
original). 

 

No quarto capítulo, o grotesco parece encontrar uma forma de redenção na 

figura de pessoas com aparências grotescas, tidas muitas vezes como monstruosas, e 

que, apesar de sofrerem preconceitos por conta da aparência longe dos padrões estéticos 

estipulados pela mídia, acreditam que há uma missão dada pelo próprio Deus, através de 

suas deformidades, e dão beleza aos seus discursos de vida. Uma temática que foi 

celebrada por obras de importância, como O Corcunda de Notre Dame, escrita pelo 

famoso escritor francês, Victor Hugo. O grotesco teratológico, nessa abordagem, serve 

como discurso para motivar e inspirar outros indivíduos diante dos obstáculos da vida, 

resgatando valores morais e transcendentais esquecidos por uma sociedade que se torna 

cada vez mais plástica.   
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2 – O GROTESCO QUE BANALIZA O INDIVÍDUO NA MODERNIDADE 

 

A sociedade moderna, no início do século XX, é notoriamente marcada pelo 

processo de industrialização que proporcionou tanto o desenvolvimento tecnológico 

quanto o das ciências. Os efeitos desse novo contexto vivido também se refletiram nas 

cidades com os processos de urbanização, expansão do comércio e necessidade cada vez 

maior de acumulação de riquezas. Esse processo, acrescido da mecanização do campo, 

fomentou a migração de trabalhadores do campo para as cidades, em busca de novas 

oportunidades de vida. 

 Para se ter uma melhor compreensão da influência das redes sociais sobre os 

indivíduos, que é fenômeno recente, é preciso buscar um olhar sobre os mesmos na 

modernidade, permitindo assim, um melhor entendimento do comportamento atual dos 

indivíduos no ambiente virtual. O florescer do “eu”, com toda a sua exteriorização, já 

vem ocorrendo desde os primórdios da modernidade, quando o indivíduo buscava na 

introspecção do seu quarto, através da escrita no seu diário pessoal, conhecer a si 

mesmo, o seu “eu” interior e, assim, fugir de todo o caos externo que o rodeava nas 

metrópoles nascituras (SIBILIA, 2008).  

 O cenário urbano foi o cerne da experiência da modernidade, refletindo também 

todas as transformações pelas quais passava essa época. Foi uma época de eclosão de 

diversos fatores de diferentes ordens com questionamento de valores. Singer (2004), em 

seu artigo Modernidade, hiperestímulo4 e o início do sensacionalismo popular, 

acrescenta outro elemento que surgiu nessa época: a concepção neurológica, obtida 

pelos choques físicos e de percepções que o novo ambiente urbano fornecia, 

subjetivamente, e que transformavam as experiências cotidianas dos indivíduos. Essa 

concepção foi estudada por grandes teóricos como Georg Simmel, Siegfried Kracauer e 

Walter Benjamin. Nesse pano de fundo, o grotesco encontrou terreno fértil para ser 

disseminado pelas mídias da época, através do sensacionalismo popular.  

O capítulo vai abordar tanto o uso do grotesco através do sensacionalismo 

popular, altamente disseminado pela mídia impressa, quanto o uso do grotesco por 

Hitler para disseminar e legitimar a sua ideologia de culto ao corpo perfeito e sua 

aversão aos judeus e a todos aqueles que pudessem ameaçar o mito do “corpo alemão”, 

algo tolerado pela sociedade alemã. “A cultura sempre contribuiu para domar os 

                                                 
4 Termo criado pelo nova-iorquino, Michael Davis, para definir o ambiente da modernidade (SINGER, 
2004). 
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instintos revolucionários bem como os costumes bárbaros. A cultura industrializada dá 

algo mais. Ela ensina e infunde a condição em que a vida desumana pode ser tolerada” 

(HORKHEIMER; ADORNO, 2002, p. 200). 

 

2.1 – O grotesco na mídia impressa e no entretenimento popular na virada do 

século XIX para o século XX 

 

 Todo o processo de metamorfose pessoal do indivíduo sempre esteve no lastro 

das transformações sócio-econômicas do mundo de que ele faz parte, absorvendo 

também tais transformações. No contexto da modernidade, Sibilia (2008) traz uma 

observação, de suma importância, para compreendermos o comportamento do indivíduo 

moderno e o seu legado para a pós-modernidade: 

 

[...] a separação entre os âmbitos público e privado da existência é 
uma invenção histórica e datada, uma convenção que em outras 
culturas não existe ou se configura de outras formas. Inclusive entre 
nós, essa distinção é bastante recente: a esfera da privacidade só 
ganhou consistência na Europa dos séculos XVIII e XIX, ecoando o 
desenvolvimento das sociedades industriais modernas e do modo de 
vida urbano. Foi precisamente nessa época que um certo espaço de 
refúgio para o indivíduo e a família nuclear começou a ser criado, no 
seio do mundo burguês, fornecendo a esses novos sujeitos aquilo que 
tanto almejavam: um território a salvo das exigências e dos perigos do 
meio público, aquele espaço "exterior" que começava a ganhar um 
tom cada vez mais ameaçador (SIBILIA, 2008, p. 60).  

 

Henry Adams, famoso historiador e jornalista norte-americano, fez uma 

descrição bastante emblemática sobre o ritmo frenético do cenário urbano inserido na 

virada do século XIX. Caracterizava-se feroz para os indivíduos, que buscavam refúgio 

contra essa ameaça externa no ambiente do lar: 

 

Forças agarravam seus [do homem moderno] pulsos e o 

arremessavam como se ele estivesse segurando um arame eletrizado... 

Todos os dias a Natureza violentamente revoltada causava supostos 

acidentes com enorme destruição de propriedades e vidas, enquanto 

nitidamente ria do homem, que gemia e clamava e estremecia 

impotente, mas nunca por um único instante podia parar. As estradas 

de ferro sozinhas aproximaram-se da carnificina da guerra; os 

automóveis e as armas de fogo devastaram a sociedade, até que um 

terremoto tornou-se quase um relaxamento nervoso (ADAMS apud 
SINGER, 2004, p. 98, grifo no original). 
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 O cenário urbano moderno era predominantemente caótico, marcado por uma 

intensa poluição visual de anúncios, que estimulavam constantemente o consumo. Por 

diversas partes da cidade, havia uma estimulação sensorial nos cidadãos. O crescimento 

demográfico das cidades também intensificou o tráfego de veículos, especialmente o de 

bondes em 1890, para fazer o deslocamento dessa população, que ao mesmo tempo 

ainda se adaptava às normas de trânsito. A incipiente metrópole, no final do século XIX, 

fomentada pelo desenvolvimento tecnológico, que ditava o ritmo veloz das linhas de 

montagem e horários padronizados de trabalho, também imprimia novo ritmo de vida 

aos cidadãos, com novas noções espaciais e de tempo.  

 O trabalhador vivia a maior parte do seu tempo no ambiente de trabalho, lugar 

que muitas vezes era insalubre; e a rotina de trabalho era tão repetitiva que esses 

trabalhadores acabavam se tornando a parte orgânica da engrenagem. Alguns anos 

depois, em 1936, o filme Tempos Modernos5, de Charles Chaplin, retrataria com uma 

crítica sarcástica, os desdobramentos do desenvolvimento tecnológico sobre o indivíduo 

moderno. Era uma situação degradante e alienadora.  

 

A enorme quantidade de episódios grotescos atualmente consumidos 
no cinema constituem um índice impressionante dos perigos que 
ameaçam a humanidade, resultantes das repressões que a civilização 
traz consigo. Os filmes grotescos, dos Estados Unidos, e os filmes de 
Disney, produzem uma explosão terapêutica do inconsciente. Seu 
precursor foi o excêntrico. Nos novos espaços de liberdade abertos 
pelo filme, ele foi o primeiro a sentir-se em casa. E aqui se situa 
Chaplin, como figura histórica (BENJAMIN, 1985, p. 190, grifo 
nosso). 

 

 O ambiente urbano se tornava cada vez mais acelerado, moldurando novos 

padrões de comportamento, experiências e constante aprendizado, altamente 

fragmentado e bombardeado por "hiperestímulos” (SINGER, 2004). 

Muitos dos valores que dão significados à vida, por exemplo, a dignidade da 

pessoa humana e a família, foram postos contra a parede neste ambiente altamente 

indiferente aos anseios dos indivíduos. Marx (apud THOMPSON, 1998) chegou a 

afirmar que a ditadura selvagem da produção capitalista ameaçaria muitos valores 

tradicionais do passado, interferindo nas relações sociais. Anos mais tarde, Horkheimer 

e Adorno (apud MAIGRET, 2010) também denunciariam, como um dos efeitos 

                                                 
5 Tempos Modernos, Estados Unidos, 1936, Charlie Chaplin. 
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colaterais da modernidade, o esfacelamento das grandes instituições sociais, a 

mercantilização das relações humanas, e sua manipulação pelos meios de comunicação.  

Diante desse cenário, o grotesco sensacionalista encontrou um campo fértil para 

se disseminar através de jornais populares sensacionalistas, como World, Whirl e New 

York Journal e revistas cômicas, como a Punch e Life, que retratavam de forma 

alarmante o caos moderno com todo o tipo de choque sensorial e forte conteúdo 

apelativo. O filme Gangues de Nova York6, estrelado por Leonardo Di Caprio, por 

exemplo, traz uma narrativa fidedigna de todo o caos e violência que dominava a cidade 

de Nova York no século XIX, retratando as brigas pelo poder entre as gangues e a 

intensidade da experiência urbana da época das metrópoles nascituras.  

Vale destacar também os acidentes que aconteciam com o choque de cavalos, 

meio de transporte tradicional da pré-modernidade, com os bondes, transportes 

modernos. Esses acidentes iminentes eram bastante explorados pela imprensa e 

retratavam os perigos, aos quais os indivíduos estavam submetidos, e que aconteciam 

pela falta de costume à nova ordem social, totalmente fora de controle. Os bondes eram 

representados como a morte, que deixava constantemente um lastro de horror por onde 

passavam, gerando o medo entre a população (SINGER, 2004).  

Nesse contexto surgia um paradoxo, pois o conteúdo mórbido que espalhava o 

horror, também era responsável por alavancar a venda dos jornais, e o sensacionalismo 

grotesco foi usado ao extremo em nome da velha máxima capitalista, o lucro. 

Thompson (1998) afirma que para manter a sobrevivência e a competitividade, era 

preciso uma grande quantidade de capital, pois o jornal se tornara um empreendimento 

comercial. Ou seja, era preciso vender para se manter.  

 

Em certo sentido, o sensacionalismo ressuscita a tragédia que 
desapareceu no imaginário. Como a tragédia, o sensacionalismo vai 
até ao extremo da morte ou da mutilação, com a lógica irreparável da 
fatalidade (MORIN, 1997, p. 115). 

 

De acordo com Singer (2004), a fragilidade física dos indivíduos diante de todos 

os tipos de perigos, também era explorada de forma descarada, com o objetivo de 

produzir um choque visceral nas pessoas. As vítimas dos acidentes eram detalhadas de 

forma meticulosa, em todas as mutilações dos seus corpos, no texto das matérias. Já nas 

ilustrações, essas vítimas eram normalmente retratadas nos seus últimos suspiros, sendo 

                                                 
6 Gangues de Nova York, Estados Unidos, 2002, Martin Scorsese. 
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observadas sob olhos atentos alheios que paralisavam diante da cena de horror7. "Essas 

ilustrações, desse modo, enfatizaram não somente os perigos da vida na cidade grande, 

mas também seus choques nervosos sem trégua" (SINGER, 2004, p. 107).  

O autor também destaca outros temas, além dos acidentes de trânsito, que 

dominavam as páginas dos jornais e despertavam a curiosidade mórbida dos seus 

leitores, promovida pelas distopias da vida moderna, e que por ironia, também eram as 

grandes vítimas dessas fatalidades: os operários.  

 

No fundo, apesar da miscelânea de artigos, cada folha tem sua cor 
própria, sua especialidade, seja pornográfica, seja difamatória, seja 
política ou outra qualquer, à qual o restante é sacrificado e sobre a 
qual o público se lança avidamente. Pegando-o por essa isca, o 
jornalista o leva aonde quiser (TARDE, 2005, p. 19-20, grifo nosso).   
 

Eram comuns as publicações de acidentes em locais de trabalho, por conta do 

manuseio das máquinas pelos trabalhadores ou quedas. O cenário moderno estava 

dominado por impressões chocantes e perigos fortuitos em toda parte, até mesmo nos 

acidentes causados pelas precariedades das habitações. Nesse último caso, o 

sensacionalismo do grotesco também fazia das descrições mórbidas, uma forma de 

apelo, uma crítica social contra o estado miserável das moradias. Até mesmo os 

suicídios eram retratados como um meio de revolta contra todo o cenário caótico, de 

quem não conseguiu se acostumar com toda opressão desse novo ambiente e viu na 

morte seu único escape (SINGER, 2004). 

 

Os retratos da modernidade urbana na imprensa ilustrada parecem 
flutuar entre uma nostalgia antimoderna de uma época mais tranquila, 
de um lado, e uma fascinação básica pelo horrível, pelo grotesco e 
pelo extremo, de outro. As imagens da imprensa ilustrada eram, 
paradoxalmente, uma forma de crítica social e, ao mesmo tempo, uma 
forma de sensacionalismo comercializado, uma parte do fenômeno do 
hiperestímulo moderno que as imagens criticavam. Nesses dois 
aspectos, a imprensa ilustrada empregava linguagem bombástica. (...) 
Afinal, clamor público e emoções fortes, e não o realismo cotidiano 
rotineiro, vendiam jornais (SINGER, 2004, p. 110, grifo nosso).                                                            

  

Anos mais tarde, já nas primeiras décadas do século XX, as ilustrações cederiam 

espaço para as fotografias, que dispunham de uma melhor qualidade para retratar os 

fatos, principalmente, por conta do desenvolvimento técnico. Uma das referências neste 

                                                 
7  Ver Anexo, item 1 p.70. 
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tipo de registro foi o ucraniano Arthur Fellig, mais conhecido como Weegee. Em 1909, 

ele emigrou com sua família para Nova York. E foi nesta cidade, onde Weegee fixou 

raízes, e deu os primeiros “flashes” rumo à vanguarda fotográfica pela natureza peculiar 

da temática de suas fotografias e seu estilo ímpar de fotografar.  

Weegee tinha uma espécie de “feeling” mórbido que o guiava às potenciais 

cenas de crimes ou tragédias. E quando esse instinto não funcionava, ele interceptava as 

comunicações policiais, através de um rádio, e conseguia, muitas vezes, chegar à cena 

do crime antes mesmo da polícia. Sua forma de trabalhar também era bastante peculiar, 

o mesmo transformou seu carro numa espécie de escritório, tendo em vista, reportar 

com maior rapidez os seus flagrantes aos jornais de Nova York, que no dia seguinte já 

circulavam com suas publicações8.                                                                                                                                                               

Na contramão do uso da fotografia para cultuar o efêmero, se tornou mestre na 

arte de espetacularizar as cenas de um crime, conseguindo capturar a indiferença das 

pessoas em relação à morte alheia. Um comportamento que já indicava um processo de 

transformação interna do indivíduo, que parecia se adaptar aos efeitos colaterais do 

ambiente externo, diferentemente do que ocorria, no final no século XIX, quando as 

ilustrações ainda retratavam o espanto das pessoas diante da morte de outros indivíduos.  

Weegee destacava na sua estética fotográfica, o contraste entre o preto e branco, com o 

preto mais saturado, buscando imprimir em suas fotos um lado mais sombrio. Essa 

disseminação do mórbido parecia não afetar os leitores, que consumiam todo esse 

excesso de violência, com certa indiferença, em sua rotina diária. Segundo Morin 

(1997), há uma explicação para tal fato: 

 

As vítimas do sensacionalismo como da tragédia são projetivas, isto é, 
são ofertadas em sacrifício à infelicidade e à morte. Mas o sacrifício 
ritual dos grandes dias é outra coisa, como é outra coisa a fornada 
diária que os frustrados da vida levam à morte. A catarse é como que 
digerida no quotidiano, isto quer dizer que o grande tema de sacrifício, 
“eles morrem em meu lugar”, se atenua num “são os outros que 
morrem, e não eu” (MORIN, 1997, p. 115, grifo no original). 

 

Na virada do século XIX, mais especificamente em 1895, o grotesco 

sensacionalista que foi muito utilizado pela imprensa para causar a experiência de 

estranheza e choque nos seus leitores, de uma forma indireta já que o objetivo 

primordial era a venda do jornal, começou a ganhar um novo espaço para ser explorado 

                                                 
8 Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Weegee. Acessado em: 11/02/2017 
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e causar o mesmo efeito em seus espectadores, contudo, de uma forma provocada, na 

qual o indivíduo se submete por livre e espontânea vontade e paga para sentir a 

sensação de choque, através do entretenimento popular (SINGER. 2004). Na verdade, a 

espetacularização do grotesco já é datada desde os primórdios da humanidade. Um 

grande exemplo foi o “pão e sangue” servido pelo império romano para entreter a massa 

desfavorecida, com homens se digladiando até a morte na arena do Coliseu, palco de tal 

divertimento mórbido. “A mais vasta audiência que se viu foi a do Coliseu; mesmo 

assim não excedia cem mil pessoas” (TARDE, 2005, p. 13). O espetáculo era um meio 

de garantir a popularidade e a manipulação da massa pelo imperador, que pelo banho de 

sangue consolidava seu domínio político e ganhava as multidões através dos gritos, 

quando expressavam suas vozes ao opinar sobre a vida ou morte dos gladiadores, algo 

bem retratado no filme O Gladiador9. Singer (2004) afirma que o grotesco provocado, 

também tinha o objetivo de mexer com as emoções do espectador e promover a 

apreensão diante da espetacularização da "vida por um fio", através de números que 

desafiavam a morte, como o globo da morte.  

O grotesco já não era tão somente resultado de acidentes fortuitos inerentes à 

modernidade, mas sim, intencionalmente produzidos para uma plateia, que parecia já 

não mais se satisfazer com as desventuras da vida real e se permitia ser surpreendida 

pelas sensações no imaginário, produzidas pelos espetáculos que simulavam as 

catástrofes. Singer (2004) diz que todas essas manifestações de espetacularização do 

sensacionalismo não deixavam de ser um dos desdobramentos da vida moderna, uma 

forma de escopo na estimulação das sensações, travestidas de diversão, com indivíduos 

querendo se satisfazer constantemente, pois eram altamente estimulados pela vida 

frenética do ambiente no qual estavam inseridos. A reação ao choque já fazia parte da 

fisiologia do indivíduo moderno. Era algo viciante e o sujeito desejava, a todo 

momento, ser submetido a esses tipos de percepções.  

Esse apelo pelas fortes impressões começou a se aprimorar através do cinema, e 

para Benjamin (1985), era o cerne da ciência da percepção preconizada pelos gregos, a 

estética. “Mas nada revela mais claramente as violentas tensões do nosso tempo que o 

fato de que essa dominante tátil prevalece no próprio universo da ótica. É justamente o 

que acontece no cinema, através do choque de suas sequências de imagens” 

(BENJAMIN, 1985, p. 194). Realmente, o cinema era um meio que concatenava de 

                                                 
9 O Gladiador, Estados Unidos, 2000, Ridley Scott. 
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forma única no mundo imaginário, todas as experiências de estímulo do mundo real, 

tendo como contrapartida, a segurança de estar como espectador, apenas assistindo, e 

não envolvido diretamente nas situações filmadas.  

 

O cinema é a forma de arte que acompanha a crescente ameaça à vida 
que o homem moderno tem que enfrentar. A necessidade do homem 
de se expor aos efeitos do choque é o seu ajustamento aos perigos que 
o ameaçam (BENJAMIN apud SINGER, 2004, p. 118). 
 

Quanto à influência dos meios de comunicação, especialmente o cinema, sobre a 

massa10, que se encontrava em formação, será visto no subcapítulo seguinte. Por 

exemplo, a máquina da propaganda nazista que exerceu de forma extremamente 

eficiente, o uso desses meios para a difusão de sua ideologia e a manipulação dos 

indivíduos:  

 

Mas foi sobretudo a II Grande Guerra que veio expor a potencialidade 
e o alcance da comunicação, através dos programas empreendidos 
pela Alemanha nazista, sob a inspiração de J. Goebbels – com o uso 
da propaganda como mecanismo de controle e manipulação político-
ideológica, a combinação de formas interpessoais e massivas, a 
utilização máxima dos meios disponíveis (com programações 
dirigidas tanto a um público interno quanto externo). Paralelamente, 
deve-se registrar também o volume e a eficácia da propaganda dos 
aliados nessa guerra (FRANÇA, 2001, p. 54).   

 

Benjamin (1985) ainda acrescentará que os produtos midiáticos oferecidos à 

massa buscarão também retratar a própria massa, fruto do desenvolvimento técnico da 

reprodução, que permite captar os movimentos da massa com maior eficiência que o 

próprio olho humano e com maior amplitude quando transportada ao aparelho de vídeo. 

Ele também acusa Hitler de impregnar a política com a tradição de Schwabing (bairro 

boêmio de Viena). “Isso significa que os movimentos de massa e em primeira instância 

a guerra constituem uma forma de comportamento humano especialmente adaptada ao 

aparelho” (BENJAMIN, 1985, p. 195). 

 

 

 

 

                                                 
10 “Os membros das sociedades industrializadas são expostos ao sofrimento psicológico e são 
particularmente vulneráveis de um ponto de vista ideológico” (MAIGRET, 2010, p. 97). 
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2.2 – O grotesco a serviço da ideologia anti-semita de Hitler 
 

No bojo desta nova sociedade que começara a florescer, nasceu também, a 

sociedade de massa11. O conceito de massa estaria relacionado a um conjunto de 

indivíduos que se homogeneizavam, sem que fossem levadas em consideração as suas 

singularidades. Assim, a massa seria mais facilmente manipulada pelo poder dominante, 

especialmente pelos meios de comunicação, que estimulavam o receptor a se manter 

passivo e combatiam qualquer espírito crítico, conforme preconizavam Theodor Adorno 

e Max Horkheimer em sua obra A indústria cultural – O iluminismo como mistificação 

das massas: 

 

A vida, tendencialmente, não deve mais poder se distinguir do filme. 
Enquanto este, superando de fato o teatro ilusionista, não deixa à fantasia 
e ao pensamento dos espectadores qualquer dimensão na qual possam — 
sempre no âmbito da obra cinematográfica, mas desvinculados de seus 
dados puros — se mover e se ampliar por conta própria sem que percam 
o fio e, ao mesmo tempo, exercita as próprias vítimas em identificá-lo 
com a realidade (HORKHEIMER; ADORNO, 2002, p. 175). 

 

Ambos fundaram a Escola de Frankfurt, e por serem judeus, tiveram de fugir da 

Alemanha por conta da perseguição nazista. Foram os pensadores pioneiros que criaram 

o conceito de “cultura de massa”, cuja passividade defendida é criticada por Thompson. 

“Suposições deste tipo devem ser recolocadas dentro de explicações mais 

contextualizadas e hermeneuticamente sensíveis à recepção individualizada dos 

produtos da mídia [...]” (THOMPSON, 1998, p.72). Mas Maigret (2010) irá respaldar a 

tese defendida por Horkheimer e Adorno, reafirmando a denúncia da dominação tácita 

sobre os indivíduos: 

 

As problemáticas ditas da cultura de massa, desenvolvidas em meados 
do século XX pela Escola de Frankfurt, de certa maneira 
sistematizaram e racionalizaram uma denúncia bastante instintiva, 
degringolando num profetismo sociológico que desde então 
monopoliza os debates públicos sobre os meios de comunicação. Esse 
profetismo anuncia o esfacelamento das relações sociais e a tirania 
sobre os espíritos, o fim do pensamento livre e até da inteligência, 
conseqüências da espetacularização, da mercantilização e da 
americanização da cultura... (MAIGRET, 2010, p. 37). 
 

                                                 
11  “O conceito de massa é percebido na Europa como uma ameaça, mas ele remete à noção de pluralismo 
nos Estados Unidos, isto é, ao problema do funcionamento efetivo da democracia” (MAIGRET, 2010, p. 
70). 
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 Divergências à parte, a realidade moderna demonstrou que os trabalhadores 

assalariados eram também expostos a todo o tipo de publicidade que oferecia produtos 

que lhes satisfizessem as necessidades pessoais. A estética do cinema na cultura de 

massa sempre foi manuseada para alimentar o imaginário das pessoas e camuflar os 

seus desgostos cotidianos, criando uma relação de projeção e identificação.            

Morin (1997) pregava que meros mortais tendiam a se projetar nos grandes heróis e 

vedetes do cinema para mascarar suas frustrações, se realizando em personagens 

fictícios, ao passo que também criavam um laço de identificação com os artistas que 

interpretavam estes papéis, visto que também eram seres mortais susceptíveis de passar 

por todas as fragilidades inerentes à humanidade. A diferença estava no fato de que a 

vida de olimpiano lhe proporcionava regalias e privilégios, algo que o assalariado 

comum nunca teria acesso. 

 Em sua célebre obra Neurose e Cultura de Massas no século XX, o autor faz 

uma abordagem sobre como a mídia trabalha no imaginário das pessoas, confundindo 

esse com o real. A cultura da massa preconiza valores romanceados como a busca pela 

felicidade, bem-estar, amor, além de pregar um estilo de vida desejável, todos os valores 

são voltados para a satisfação pessoal do indivíduo. Quanto ao poder da mídia, 

Thompson (1998) também traz uma observação bastante pertinente:  

 

Além disso, a emergência de um sentido de identidade nacional – e, na 
verdade, de nacionalismo, entendido como a canalização da identidade 
nacional para a conquista explícita de objetivos políticos – vinha 
estreitamente ligada ao desenvolvimento de novos meios de 
comunicação que permitiam às ideias e aos símbolos serem expostos e 
difusos numa linguagem comum (THOMPSON, 1998, p. 52). 
 

 Essa premissa explica como o nazismo conseguiu tamanha aceitação na 

Alemanha, pois através do entretenimento de massa, como o cinema, tornou mais fácil a 

aceitação de sua ideologia, ameaçada por artes como as dos judeus, rotuladas de 

grotescas por não se enquadrarem nos padrões estéticos de Hitler. Os nazistas foram 

extremamente habilidosos ao usar os meios de comunicação como ferramenta de 

disseminação de suas convicções filosóficas e políticas e justificativa dos esforços de 

guerra. “Todos os esforços para estetizar a política convergem para um ponto. Esse 

ponto é a guerra. A guerra e somente a guerra permite dar um objetivo aos grandes 

movimentos de massa, preservando as relações de produção existentes” (BENJAMIN, 

1985, p. 195, grifo no original). 
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Todos esses pressupostos da cultura de massa ficaram muito evidentes no filme 

produzido em 1934, chamado O triunfo da vontade12. O filme que se mostrava 

“ingenuamente” como um documentário que visava registrar o Congresso do Partido 

Nacional Socialista, em Nuremberg, na verdade tinha uma vertente mais obscura. Como 

os olhos tendem a ser “fisgados” pela estética, o filme foi primoroso nessa área, 

conseguindo causar encantamento e clima de euforia, além da tentativa de criar um 

vínculo afetivo com a figura do Führer. As imagens buscavam atingir o emocional do 

público que, em grande parte, era alienado sobre a política, beirando a ingenuidade. 

“Nos grandes desfiles, nos comícios gigantescos, nos espetáculos esportivos e 

guerreiros, todos captados pelos aparelhos de filmagem e gravação, a massa vê o seu 

próprio rosto” (BENJAMIN, 1985, p. 194).  

As imagens eram apelativas, com pessoas se amontoando, garotos que subiam 

nas fachadas, tudo em busca do melhor ângulo para ver e quem sabe cumprimentar 

Hitler, que é retratado como uma espécie de celebridade, apesar de sua aparência um 

tanto grotesca retratada pelo seu bigode e cabelo milimetricamente repartido. 

Contudo, os seus discursos impetuosos e os de seus subordinados apresentavam 

um mundo idílico e acessível, que mascarava a realidade e promovia uma submissão 

subliminar. Grandes tomadas aéreas retratavam o grande contingente e a grandiosidade 

do evento. Tomadas feitas de baixo para cima tinham como objetivo transportar o 

espectador que não estava presente no evento para a tela e valorizar a presença da 

multidão. “Porque, a bem dizer, é a multidão sobretudo, nessas ocasiões, que serve de 

espetáculo a si mesma. A multidão atrai e admira a multidão” (TARDE, 2005, p. 40).     

A multidão se reunia, uns amontoados sobre os outros, para ver ou quem sabe ter 

a chance de tocar o Führer. Tarde (2005) caracteriza esse tipo de aglomeração como 

multidão “atenta”, que não mede esforços para estar perto do seu líder, sem muitas 

vezes conseguir absorver seu discurso, mas que se deixa levar pela impetuosidade do 

mesmo, se deixando satisfazer por estar ali presente, pelo espetáculo, sem fazer uso do 

senso crítico ao conteúdo discursado. 

 

Nas multidões fascinadas por um espetáculo ou um discurso, apenas 
um pequeno número de espectadores e ouvintes ouve muito bem, 
muitos só vêem ou ouvem pela metade ou nem isso; no entanto, por 
pior que seja o lugar, por mais caro que lhes tenha custado, sentem-se 
satisfeitos e de nada se queixam. Tais pessoas, por exemplo, 
esperaram duas horas a chegada do czar, que finalmente passa. Mas, 

                                                 
12 O triunfo da vontade, 1936, Alemanha, Leni Riefenstahl. 



18 
 

  

amontoadas atrás de várias filas de pessoas, não viram nada; sua única 
satisfação foi ouvir um ruído de carros mais ou menos expressivo, 
mais ou menos enganador. Não obstante, de volta às suas casas, 
contaram esse espetáculo, como muito boa fé, como se o tivessem 
testemunhado, pois na realidade o viram pelos olhos de outrem 
(TARDE, 2005, p. 39-40). 
 

 Além do forte apelo das imagens sobre a multidão, houve um uso e abuso de 

closes, tanto em Hitler quanto na cena dos operários das diversas partes da Alemanha, 

que se apresentavam para o Führer e juravam lealdade e amor à pátria alemã. Inclusive, 

a cena dos proletários “armados” com suas pás é bastante emblemática para deixar a 

campanha com caráter mais carismático e patriótico. 

Há também um forte apelo aos jovens, algo bem característico da cultura de 

massa que além de hedonista, faz forte culto ao jovial com a exacerbação de todos os 

valores inerentes à idade como: força, busca pela autorrealização e felicidade. Tanto que 

em uma das cenas, no acampamento dos jovens que se preparavam para o exército, o 

local é retratado como um momento de lazer. Eles são sempre apresentados como 

jovens bonitos e alegres, em momentos de descontração e brincadeiras, mascarando a 

verdadeira preparação que os jovens estavam sendo submetidos. Grande parte deles 

encontrou a morte nas trincheiras inimigas.  

Inclusive, Maigret (2010) traz um pensamento concernente a toda essa 

fragilidade psicológica vivida pela massa alemã da época, que foi exposto pela filósofa 

alemã Hannah Arendt: 

 

Ela expõe em sua teoria do totalitarismo uma visão da ascensão do 
nazismo que rejeita toda interpretação que leve em conta as classes 
sociais: se o despotismo absoluto pode se instalar, é aproveitando-se 
do desenraizamento social e da ausência de normas coletivas. A 
principal característica do “homem massa” é, segundo os seus termos, 
o isolamento e a falta de relações sociais (ARENDT apud MAIGRET, 
2010, p. 97). 
 

O nazismo se aproveitou de toda essa carência afetiva e de relações sociais para 

preencher a população com suas ideias e valores de supremacia. É escrachado o apelo, 

principalmente, com o uso das imagens de crianças e senhoras de idade, seres 

socialmente mais frágeis, além do forte apelo ao sentido de família. A ideia era 

personificar a Alemanha em Hitler, onde os dois se confundiriam em um só. Era a 

Alemanha para os alemães visionários, com certo tom de contrassenso, visto que Hitler 

nem alemão era, mas sim austríaco. Mesmo assim, os receptores desses discursos se 
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tornavam, ao mesmo tempo, cúmplices e vítimas de toda essa manipulação ideológica, 

em que devotavam credulidade na figura de Hitler. 

 

Em geral, o único criminoso aqui é o instigador ou o grupo de 
instigadores, o autor ou os autores das calúnias mortíferas. A grande 
escusa das multidões, em seus piores excessos, é sua prodigiosa 
credulidade, que lembra a do hipnotizado. [...] Os homens reunidos 
são muito mais crédulos que cada um deles tomados à parte; pois o 
simples fato de sua atenção concentrar-se num único objeto, numa 
espécie de monoideísmo coletivo, os aproxima do estado de sonho ou 
de hipnose, em que o campo da consciência, singularmente retraído, é 
tomado por inteiro pela primeira ideia que se apresenta. De modo que, 
então, toda afirmação emitida por uma voz decidida e forte contém, 
por assim dizer, sua própria prova (TARDE, 2005, p. 50, grifo no 
original). 
 

O documentário Arquitetura da destruição13, de 1989, traz uma narrativa que 

detalha de forma meticulosa, e permite uma melhor clareza, sobre como surgiu uma 

ideologia doentia de pureza, promovendo a ojeriza a todos que representassem uma 

ameaça ao imaculado mito, criado por Hitler, o “corpo do povo” alemão. Neste mito, a 

massa, era a representação simbólica desse corpo, que se reunia durante os comícios do 

partido nazista, e era vista como o elemento básico do nazismo para a purificação racial. 

Hitler tinha uma verdadeira obsessão e veneração pelo corpo perfeito e declarava que a 

saúde era o maior princípio de beleza. O embelezamento do mundo era um dos 

princípios nazistas.  

Com a instalação do Estado Novo, política e arte se confundiam em um único 

elemento a serviço da ideologia de tornar o mundo mais harmonioso, através da pureza. 

O Terceiro Reich reuniu em seu comando um grande número de artistas frustrados, 

inclusive Hitler, que uniram a política com os conceitos das artes para pôr em prática a 

supremacia do povo alemão. Após assistir à ópera Rienzi, de Wagner, que conta a 

história de um homem que desejava restabelecer a República da Antiguidade e se 

colocava como porta-voz do povo no combate à aristocracia, Hitler afirmou, de acordo 

com o documentário, que neste momento começou a sedimentar sua posição política 

herdada de Wagner: o anti-semitismo, o culto ao legado nórdico e o mito do sangue 

puro. Havia uma fixação pelo modelo de sociedade da Antiguidade, na busca por uma 

nação cuja síntese fosse “Esparta+Atenas+Roma” e que jamais pereceria.  

                                                 
13 Informações retiradas do filme Arquitetura da destruição, 1989, Suécia, Peter Cohen. 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=gDqGT4xepjQ. Acesso: 19/02/2017. 
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O documentário também mostra que, para Hitler, as artes eram essenciais na 

moldura da civilização e que ele sempre fez a associação do ideal de pureza alemã com 

a arte, especialmente, a da Antiguidade greco-romana e do Renascimento, com forte 

apelo à beleza dos corpos das esculturas espalhadas pela Alemanha, para retratar a 

imagem desejada de sua raça. Todas as manifestações simbólicas do nazismo foram 

criadas por ele, inclusive a famosa insígnia, que seria sua grande representação. A 

primeira grande ofensiva de Hitler, após assumir o poder, são as obras modernas, 

especialmente a bolchevique, que eram caracterizadas como manifestações das doenças 

mentais de seus criadores e contavam com a adesão de artistas alemães que se 

colocavam como soldados vigilantes contra esse tipo de arte. Hitler também nutria uma 

forte aversão às imagens produzidas pelos dadaístas14, e que causavam o escândalo no 

público. Era uma ameaça que representava o caos da depravação espiritual e intelectual.   

O elemento grotesco é utilizado para caracterizar esse tipo de arte que fazia uso 

de elementos disformes, e nas palavras de Paul Schultze-Naumburg, membro do partido 

nazista, “no mundo da arte alemã havia uma luta de morte, não como uma luta política, 

mas que deveria ser enfrentada com a mesma seriedade” 15. Em suas palestras, Schultze 

mostrava essa arte, considerada degenerada, sempre associada às pessoas com algum 

tipo de deformidade, caracterizado como grotesco teratológico, retiradas de revistas 

médicas16. Essas pessoas, assim como os doentes mentais, eram consideradas pelo 

nazismo como degeneração da espécie e uma ameaça ao mito do “corpo do povo”, 

surgindo então, a ideia da higienização da espécie, pois a arte seria o espelho da saúde 

racial. Com as obras disformes sob vigilância nazista, a primeira medida de Hitler, em 

1933, foi a esterilização dessas pessoas disformes como forma de eliminar as 

deformidades físicas e mentais da nova Alemanha.  

O documentário também apresenta que já em 1935, na exposição O milagre da 

vida, em Berlim, a figura do médico começa a aparecer como um agente da política em 

favor da pureza do sangue, ameaçada por judeus, miscigenados e pessoas com doenças 

mentais. Em relação a esses últimos, havia um espaço da mostra reservado para eles sob 

uma indagação depreciativa: “Isso pode ser chamado vida?”. Hitler, para ensejar a 

ojeriza a estes, utiliza propagandas para mostrar que, enquanto parte dos alemães vivia 

                                                 
14“Na realidade, as manifestações dadaístas asseguravam uma distração intensa, transformando a obra de 
arte no centro de um escândalo. Essa obra de arte tinha que satisfazer uma exigência básica: suscitar a 
indignação pública. De espetáculo atraente para o olhar e sedutor para o ouvido, a obra convertia-se num 
tiro. Atingia, pela agressão, o espectador” (BENJAMIN, 1985, p.191, grifo no original).  
15 Trecho retirado do documentário Arquitetura da Destruição – 15m34s.  
16 Ver anexo, item 2 p.70.  
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em condições precárias de moradia, os doentes mentais gozavam de instalações em 

palácios, sem ao menos terem a capacidade de compreender o conforto que usufruíam. 

Uma imagem, considerada no documentário como grotesca, mostra o crescimento 

gradual das pessoas com doenças mentais17, que em 50 anos, seria uma proporção de 

um doente para quatro alemães saudáveis. O objetivo era manipular a opinião pública, 

criando a ideia de um horror que invadiria a nação e, assim, obter a anuência não 

somente à defesa da cultura, mas preservar o futuro da raça a alemão com o respaldo da 

Ciência de que tudo que era inviável na natureza, acabaria por perecer.  

Essa ideologia, que estava embutida na obsessão de Hitler pela estética, 

encontrou na Medicina um grande número de adeptos. De acordo com a obra, cerca de 

45% desses profissionais alemães aderiram ao partido nazista e assumiram o papel de 

peritos em estética, com a ideia da purificação da raça acaba por justificar o extermínio 

em massa. A ideia de higiene como mantenedora da ordem social também foi 

transferida para outras esferas da sociedade, como, por exemplo, a limpeza dos 

ambientes de trabalho dos operários, assim como deles próprios, como uma medida que 

permitiria um mundo idílio, que através da estética poria fim às lutas de classes18. Os 

problemas estéticos passam a ser tratados como problemas médicos, na luta pela 

preservação do “corpo do povo”. Eles pregavam que a população não deveria se abater 

com os sacrifícios, que seriam necessários, pois os resultados seriam compensadores. 

Eles se autoproclamavam como os detentores da seleção natural, em que deveriam 

exterminar as formas de vida, consideradas inferiores.  

O documentário afirma que cerca de 70 mil doentes mentais foram mortos sob o 

sacrifício pregado por Hitler. Começava, então, a política pela ambição de criar um 

novo homem, que, inclusive, proibiria o casamento de alemães com judeus, e 

justificaria, por fim, o extermínio em massa dos judeus, o próximo alvo do nazismo. 

Hitler se sentia como o Robert Koch19 da política, porque expôs o povo judeu como 

uma bactéria que destrói a sociedade. Conforme pode ser visto no documentário, para 

ele, isso significava uma grande revolução no mundo, e a verdadeira saúde só seria 

alcançada com a sua eliminação, que começava a ser tratada como “a questão dos 

judeus”. De acordo com Peter Cohen, diretor do documentário, a maquiagem do culto 

nazista à beleza encontrou seu caminho na câmara de gás. A matança era uma missão 

                                                 
17 Ver Anexo, item 3 p.71.  
18 “O fascismo tenta organizar as massas proletárias recém-surgidas sem alterar as relações de produção e 
propriedade que tais massas tendem a abolir” (BENJAMIN, 1985, p. 194) 
19 Foi um renomado bacteriologista alemão, que descobriu o bacilo da tuberculose. 
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biológica, um tributo sagrado ao sangue puro. As fábricas da morte faziam saneamento 

antropológico. Era o instrumento de embelezamento. 

O cinema foi posto a serviço do Nazismo para respaldar a ideologia nazista e 

criar a figura de um mito sobre Hitler. Nesse pano de fundo, houve um grande estímulo 

de ódio e aversão contra os judeus. Uma cena bastante emblemática, no sentido 

negativo que essa palavra possa se referir é encontrada no filme O judeu eterno20. O 

filme representa o ápice da campanha nazista contra os judeus para justificar o 

extermínio em massa, em nome da pureza alemã, e mostra a má fé do ministro da 

propagando nazista, Joseph Goebbels, ao mandar uma equipe de filmagem à Polônia, 

ocupada pela Alemanha, para mostrar como eram os judeus em sua verdadeira natureza, 

sem a máscara de europeu civilizado. O ministro seguia alguns princípios radicais e 

violentos – entre eles, escolher um alvo a ser atacado21, neste caso os judeus. A 

estratégia era fazer uma analogia dos judeus aos ratos, que deixavam um lastro de 

doenças e males por onde passam.  

O objetivo era criar uma atmosfera de temor e demonstrar ao povo alemão que 

os judeus eram uma ameaça iminente que punha em xeque todo o futuro glorioso 

alemão. Uma espécie que punha em risco toda a pureza da raça ariana apregoada por 

Hitler e, como parasitas, representariam a mácula do povo alemão, perpetuando essa 

condição patológica. Inclusive neste discurso de ódio, o narrador afirma que os judeus 

podem se tornar mais perigosos quando podem ter acesso às atividades humanas tidas 

como sagradas, por exemplo, cultura, arte e religião, pois eles não teriam como 

compreender a ideia nórdica de beleza e experimentar a pureza da arte alemã.           

Para justificar tal afirmação, é mostrada uma sequência de artes criadas por 

judeus, consideradas artes sublimes pelos mesmos. O narrador faz uso do elemento 

grotesco para caracterizar, de forma pejorativa, a concepção de arte dos judeus um 

disforme que agradaria somente aos nervos degenerados e reflexo patológico de 

fantasias de mentes consideradas doentes22. Em 1942, na Conferência de Wannsee, 

                                                 
20 Informações retiradas do filme O judeu eterno, 1940, Alemanha, Fritz Hippler. 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=rgMco9soMos. Acesso em: 20/01/2017. 
21 “Uma mentira repetida mil vezes torna-se verdade”, foi uma de suas frases. Disponível em: 
http://veja.abril.com.br/blog/augusto-nunes/mentiras-repetidas-mil-vezes-nao-viram-verdades-para-quem-
se-mantem-lucido/ Acesso em: 02/03/2017  
22 “O que ele chama de arte, tem que agradar seus nervos deteriorados. O cheiro de doença tem que 
impregná-la, tem que ser anormal, grotesco, perverso, ou patológico. Estas febris fantasias de mentes 
doentias eram enaltecidas por críticos de arte judeus, da vida pública alemã, como elevadas expressões 
artísticas” (Trecho retirado do filme O Eterno Judeu - 37m37s, grifo nosso).   
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estavam contabilizados mais de 11 milhões de judeus a serem exterminados pela 

“limpeza higiênica” em nome da saúde e bem-estar do povo alemão.  

Bauman (1998) afirma que a beleza, a pureza e a ordem são alguns dos 

referenciais da modernidade, cuja busca sempre acarretará um alto preço a ser pago e 

caso abandonados, provocarão indignação. Eles nunca serão obtidos naturalmente, mas 

sim através de ensinamentos, sendo necessário obrigar o ser humano a adquirir tal 

comportamento23 e controlar seus impulsos. Ou seja, o indivíduo precisa ser doutrinado. 

O sociólogo polonês faz uma análise bastante pertinente de Hitler, quanto ao seu sonho 

de pureza.  

 

As ideologias totalitárias foram notáveis pela propensão a condensar o 
difuso, localizar o indefinível, transformar o incontrolável num alvo a 
seu alcance e, por assim dizer, à distância de uma bala. A angústia 
disseminada e ubíqua exalada pelas ameaças igualmente disseminadas 
e ubíquas à amplitude e ao senso da ordem foi, assim, estreitada e 
comprimida de maneira que pudesse ser “manipulada” e profusamente 
repartida num único e direto procedimento. O nazismo e comunismo 
primaram por impelir a tendência totalitária a seu extremo radical – o 
primeiro, condensando a complexidade do problema da “pureza”, em 
sua forma moderna, no da pureza da raça, o segundo no da pureza de 
classe (BAUMAN, 1998, p. 22, grifo nosso).  

 

Assim, sob a égide do grotesco, houve um rebaixamento dos indivíduos 

considerados inferiores, conforme foi constatado nas resenhas dos filmes citados 

anteriormente. Houve também a criação de um juízo de valor, baseado em conceitos 

estéticos buscados nas artes para se respaldar atitudes políticas que mudaram 

drasticamente, não somente a sociedade alemã, mas também o mundo. A ambição 

desmedida de Hitler atravessou suas fronteiras quando este empreendeu dominar outros 

territórios e escravizar os seus adversários, o que representava uma forma de poder nos 

tempos modernos, através da máquina de guerra.  

No próximo capítulo, o grotesco será analisado no contexto da pós-modernidade. 

Thompson (1998) destaca que o atual meio midiático é um legado dos 

desenvolvimentos ocorridos, especialmente nos séculos XIX e XX. E assim foi 

analisado o uso do grotesco na modernidade, através da mídia impressa como forma de 

anestesiar os indivíduos diante dos perigos promovidos pelo desenvolvimento urbano, 

bem como por Hitler para legitimar a sua busca pelo corpo perfeito. O olhar particular 

                                                 
23 No início do século XX, John B. Watson criou a teoria do behavorismo, que afirma que os indivíduos 
são estimulados a produzirem determinados tipos de comportamentos após receberem estímulos externos. 
Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Behaviorismo. Acesso em: 01/03/2017.  
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sobre a modernidade permite uma melhor compreensão dos seus desdobramentos no 

ambiente pós-moderno. Este emoldurou novos tipos de comportamentos e Lyotard 

(1979) vai destacar algumas características que reverberam neste novo tempo como o 

individualismo, o tecnicismo, hibridismo, consumismo e globalização com a queda das 

fronteiras, que também se reflete na forma como os indivíduos se expõem e se 

relacionam nas redes sociais, como será mostrado no capítulo seguinte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

  

3 – A ESPETACULARIZAÇÃO DO COMPORTAMENTO GROTESCO NO 

FACEBOOK 

 

Na modernidade, o “ser” se tornou “ter”, fruto de um processo capitalista que 

pregava que quanto maior a quantidade e o refinamento dos bens pessoais obtidos, 

maior o seu status. Sodré (1994) também vai dizer que nesta época, o indivíduo 

conquistou sua autonomia a partir do momento em que as práticas relacionadas à 

tradição coletiva foram cedendo espaço para as práticas das experiências individuais.      

Já na pós-modernidade, todas essas individualidades encontraram um escopo nas redes 

sociais, onde podem ser apreciadas por milhares de pessoas, muitas vezes, de forma 

instantânea – um processo denominado “olho coletivo” por Pierre Lévy, um dos grandes 

filósofos da cibercultura.  

Lévy estuda essa simbiose entre a internet e a sociedade e as implicações 

culturais da informatização. Para o pensador, o ser virtual somente é compreendido pelo 

processo de “tradução” do mundo real, segundo as interações virtuais, com todos os 

seus códigos e signos, promovendo novas formas de associações entre indivíduos e, por 

conseguinte, de sua organização social24.  

 

A lógica da velocidade e do instantâneo que rege as tecnologias 
informáticas e as telecomunicações, com sua vocação devoradora de 
tempos e espaços, sugere profundas implicações na experiência 
cotidiana, na construção das subjetividades e nos relacionamentos 
sociais e afetivos (SIBILIA, 2008, p. 58). 

 

Na atual conjuntura, o “ser” ganhou uma nova versão, o “parecer”. “Se não se 

mostra, se não aparecer à vista de todos e os outros não o vêem, então, de pouco servirá 

ter seja lá o que for. Agora, o importante é parecer” (SIBILIA, 2008, p. 84, grifo no 

original). Ou seja, já não é tão importante quem o indivíduo seja ou o que ele possua, 

mas sim, como o mesmo deseja ser visto, através das imagens publicadas, aos mais 

ávidos olhares sedentos por saber, característica peremptória da atual cultura de 

vigilância.  

Quanto maior a visibilidade da publicação, melhor. E, para muitos, o eu tem 

requisitado o centro das atenções no mundo virtual das imagens, popularizado através 

                                                 
24 Dados Disponíveis em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Pierre_L%C3%A9vy. Acesso em: 16/11/2015.  
“A cibercultura é uma nova forma de cultura, um prolongamento da oralidade e da escrita” (LÉVY apud 
LEMOS apud BARD, 2010, p. 34). 
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da selfie. O indivíduo pós-moderno, no ambiente virtual, não quer ser mais uma parte da 

massa, mas sim, mostrar todas as suas individualidades, independentemente se o 

conteúdo reproduzido seja ofensivo a si mesmo ou ao seu próximo, muitas vezes, aliado 

à decadência de valores morais25. Sibilia (2008) ainda acrescenta que a visibilidade e as 

aparências têm sido utilizadas como parâmetros para o indivíduo pós-moderno.  

Nesse novo panorama de interação humana, através das redes sociais, novos 

comportamentos acabam sendo desenvolvidos e percebe-se o florescer de um ethos 

digital com algumas características próprias, que demonstram a tendência de alguns 

indivíduos de se comportarem de forma grotesca no mundo virtual, conforme será visto 

nos exemplos analisados. Baseado na análise de Sodré e Paiva (2002) sobre o fenômeno 

do grotesco, o termo foi ampliando o seu sentido ao longo dos anos, sofrendo uma 

expansão semântica e indo das referências estéticas à categorização de comportamentos 

e pessoas, transitando assim, por diferentes expressões simbólicas.  

Na análise sobre os gêneros do grotesco, os autores subdividem em dois: o 

representado que se refere aos escritos ou imagens relacionadas às comunicações 

indiretas, como imprensa, literatura, cinema, pintura, fotografia dentre outras formas; e 

o atuado referente às situações relacionadas à comunicação direta, ou seja, aos 

momentos vividos nas experiências cotidianas, interpretadas como grotescas. Por 

exemplo, pode ocorrer de forma espontânea como algum fato cotidiano, veiculado na 

mídia, que caracterize algum tipo de rebaixamento espiritual, ou situações bizarras, de 

ridículo, de extravagância. Como o exemplo citado de uma socialite que realizou uma 

grandiosa festa de aniversário para o seu cachorro. “Aqui, torna-se claro que o grotesco, 

a exemplo do que alguns críticos (como Severo Sarduy) dizem do barroco, pode 

também ser definido como uma atitude ou um estilo de vida” (SODRÉ; PAIVA, 

2002, p. 67, grifo no original).        

Como será analisado no trabalho, podemos encontrar na disseminação de 

algumas selfies a junção do gênero representado (a imagem) e o atuado (retratando 

algum tipo de bizarrice ou extravagância) e que, em alguns casos, têm gerado tristes 

conseqüências para seus divulgadores. Além do comportamento grotesco adotado 

nessas selfies, algumas se destacam pela sua escatologia.  

                                                 
25 “[...] a sociedade pós-moderna, a civilização pós-industrial, tem gerado novas formas de poder 
assentadas precisamente naquilo que os gregos teriam repudiado, ou seja, a união de Narciso com a 
máquina” (SODRÉ, 1994, p.7).  
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Segundo Sodré e Paiva (2002), o grotesco escatológico está relacionado aos 

aspectos bizarros relacionados à fisiologia humana, como fezes, flatulência, entre 

outros, renegados pelas regras de civilidade ocidental. Ele também está estreitamente 

relacionado à sexualidade, às partes baixas, como os órgãos genitais, ao coito, e, assim, 

promover o rebaixamento do corpo por sua apologia ao carnal em detrimento ao 

espiritual. 

A sociedade do espetáculo, preconizada por Debord (1997), desabrochou na 

década de 70, fomentada pela inovação tecnológica que lhe outorgou autoridade, e 

encontrou no Facebook, um ambiente altamente propício onde o indivíduo se permite 

expor por vontade própria e, assim, se sentir parte do meio26. “A sociedade proclamou-

se oficialmente espetacular. Ser conhecido fora das relações espetaculares equivale a ser 

conhecido como inimigo da sociedade” (DEBORD, 1997, p. 180). Nessa sociedade, ser 

visto se tornou uma condição sine qua non para caracterizar a sua existência, além de 

ser o cerne da sociedade do espetáculo (SIBILIA, 2008).  

Tendo em vista criar um espetáculo em busca da visibilidade, muitos usuários 

têm encontrado a morte por conta do forte apelo a si mesmos, fomentado pela onda 

narcisista que encontrou na selfie, sua maior forma de expressão. Esse apelo pela 

imagem foi preconizado por Debord (apud BARD, 2010), que, inclusive, afirmou que a 

mesma mediaria as relações entre os indivíduos, o que foi a gênese do espetáculo.  

São reflexos de uma sociedade contemporânea27 que tende a vislumbrar o 

hedonismo como lema de vida, “[...] a ordem social instituída pelo mercado já 

procurava ‘produzir’ o homem como um sujeito de desejos ilimitados” (SODRÉ, 1994, 

p. 24). Forma-se um ciclo vicioso, num verdadeiro vale-tudo para aparecer, sem muitas 

vezes, mensurar as conseqüências que os conteúdos postados podem trazer a si ou a 

terceiros. Muitos usuários menosprezam o fato de estarem sendo vigiados e desprezam 

qualquer tipo de pudor ao adotarem comportamentos bizarros, como o linchamento de 

uma inocente, filmado e postado por populares na internet, como será visto no caso da 

página do Facebook Guarujá Alerta. 

                                                 
26 “Através da comunicação entre os atores no ciberespaço, afirma o autor, é que a identidade desses é 
estabelecida e reconhecida pelos demais” (RIBEIRO apud RECUERO apud BARD, 2010, p. 35).   
27 “A cidade contemporânea, pós-moderna, não mais se define como espaço/tempo da produção mercantil 
(século XIX), mas como espaço/tempo de reprodução de modelos (produção serializada), de operações 
funcionais, signos, mensagens, objetos, equações racionais, enfim de simulacros industriais, cuja origem 
é a tecnologia da indústria, cujo referencial é o próprio discurso tecnocientífico e cujo ‘valor da verdade’ 
é a eficácia, o bom desempenho” (SODRÉ, 1994, p.25, grifo no original).  
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Ao contrário da aldeia global preconizada por McLuhan (2005), Sibilia (2008) 

vai afirmar que o mundo se transformou numa verdadeira alcova global, referente ao 

indivíduo que se acomoda entre quatro paredes para assistir ao show de intimidades 

alheias através de uma tela. Já não se trata mais de uma introspecção na busca por si, 

mas sim, se deixar ceder às “tiranias da visibilidade”, termo usado por ela. A tela do 

computador pode ser considerada, por intermédio das redes sociais, especialmente o 

Facebook, a grande tela fomentadora da atual cultura de vigilância. Desse modo, a tela 

se tornou o novo ambiente público para se expor por livre e espontânea vontade, aquilo 

que muitas vezes lhe é mais íntimo. 

  

Nesta cultura das aparências, do espetáculo e da visibilidade, já não 
parece haver motivos para mergulhar naquelas sondagens em busca 
dos sentidos abissais perdidos dentro de si mesmo. Em lugar disso, 
tendências exibicionistas e performáticas alimentam a procura de um 
efeito: o reconhecimento nos olhos alheios e, sobretudo, o cobiçado 
troféu de ser visto. Cada vez mais, é preciso aparecer para ser. Pois 
tudo aquilo que permanecer oculto, fora do campo da visibilidade – 
seja dentro de si, trancado no lar ou no interior do quarto próprio – 
corre o triste risco de não ser interceptado por olho algum (SIBILIA, 
2008, p. 111, grifo no original). 

 

O Facebook torna-se, assim, uma das grandes vitrines de exposição do corpo e 

um dos grandes simulacros modernos, misturando espetáculo e realidade num conceito 

unívoco envolto pelo culto ao eu, conforme afirma Debord (1997). 

  

Como a imagem de Narciso no espelho28, o simulacro é inicialmente 
um duplo ou uma duplicação do real. A imagem no espelho pode ser o 
reflexo de um certo grau de identidade do real, pode encobrir ou 
deformar essa realidade, mas também pode abolir qualquer ideia de 
identidade, na medida em que não se refira mais a nenhuma realidade 
externa, mas a si mesmo, a seu próprio jogo simulador. Neste caso, o 
espelho deixa de ser algo que transcendentemente reflita, duplicando, 
o real, para torna-se um espaço/tempo operacional, com uma lógica 
própria, imanente. Sem a necessidade de uma realidade externa para 
validar a si mesmo enquanto imagem, o simulacro é ao mesmo tempo 
imaginário e real, ou melhor, é o apagamento da diferença entre real e 
imaginário (entre o “verdadeiro” e o “falso”) (SODRÉ, 1994, p. 28-
29, grifo no original). 

 

                                                 
28 “O espelho é, na História humana, a prótese primitiva que mais se assemelha ao medium 
contemporâneo, guardadas as devidas diferenças. É que o espelho – superfície capaz de refletir a radiação 
luminosa – traduz reflexivamente o mundo sensível, fechando em sua rasa superfície tudo aquilo 
que reflete. O medium, por sua vez, simula o espelho, mas não é jamais puro reflexo, por ser também 
um condicionador ativo daquilo que se diz refletir” (SODRÉ, 2008, p.21).  



29 
 

  

O autor também vai acrescentar que com a disseminação dos simulacros, 

fomentada pelo poder que as imagens adquiriram na pós-modernidade, foi atribuído ao 

“real” produzido por eles mais credibilidade do que o original. “O Homo privatus se 

dissolve ao projetar sua intimidade na visibilidade das telas, e as subjetividades 

introdirigidas se extinguem para ceder a passagem às novas configurações 

alterdirigidas” (SIBILIA, 2008, p. 109, grifo no original). O usuário dessa rede molda a 

percepção dos seus “amigos”, em torno de sua pessoa, de acordo com o seu interesse, 

mostrando sempre o conteúdo e a forma que lhe convém.  

 

3.1 – A necessidade de visibilidade do “eu” e o lado grotesco das selfies no 

Facebook 

 

 A sedução pela imagem, especialmente a própria, é uma fascinação antiga que 

envolve o homem, sendo até mesmo mitológica. De acordo com a mitologia grega, 

Narciso, filho de um deus com uma ninfa, recebera o aviso de um adivinho, cujo nome 

era Tirésias, de que não deveria se olhar para ter uma vida mais duradoura. A beleza do 

rapaz encantava e despertava paixões, mas seu descaso pelo amor atraíra a ira da deusa 

Nêmesis. Num certo dia, ao se debruçar sobre uma fonte para beber água, Narciso 

contempla pela primeira vez o seu rosto, e dele logo se enamora. Tomado de encanto 

pela sua própria imagem, Narciso mergulha nas águas em busca de si mesmo e acaba 

por morrer. Freud, inclusive, utilizou a história mitológica para criar a teoria do 

narcisismo, utilizada em sua psicanálise (SODRÉ, 1994) 29. 

O advento da fotografia, em 1839, conferiu ao olhar uma autoridade ainda maior 

sobre os demais sentidos. Segundo Sodré (1994), as mãos que pintavam e ditavam o 

contorno do retrato cedia espaço artístico aos olhos, que através das lentes, reproduzia 

as novas imagens, não mais em telas, mas em papel. A arte se tornava mais palpável e 

portátil. Benjamim (1985) vai destacar a capacidade do olho de apreender mais rápido 

do que a mão, o que permitirá uma maior rapidez na reprodução e, assim, uma 

equiparação ao nível da velocidade oral. 

Até mesmo no cenário urbano, as obras arquitetônicas começavam a ser 

elaboradas com ferro e vidro – mais do que uma mudança estética era o reflexo de um 

                                                 
29 Narcisismo é agora uma extensão das noções freudianas (narcisismo primário e secundário), que se põe 
a serviço de um novo modo de organização do espaço social através de imagens, através de uma 
mobilização exacerbada do olhar (SODRÉ, 1994).  
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signo que apela pela exibição, pela necessidade de ser visto (SODRÉ, 1994). “As coisas 

de vidro não têm nenhuma aura, [...] o vidro é inimigo do mistério” (BENJAMIN apud 

SIBILIA, 2008, p. 79). Sodré (1994) denomina esse processo como “efeito de vitrina”, 

no qual essas novas obras arquitetônicas estimulam a compulsão do olhar, que 

materializariam a celebração do triunfo. “O indivíduo começa a ver com perfeição a sua 

própria imagem, exaltiva do eu” (SODRÉ, 1994, p. 20, grifo no original). 

Nos dias de hoje, o narcisismo praticado entre os usuários das redes sociais, 

entre elas o Facebook, é a fascinação por sua imagem refletida não em um espelho 

d’água, mas numa tela, um mergulho dentro de si mesmo, e a busca de sua 

contemplação por terceiros, exercido pelo inegável poder de atração do olhar. 

 

O eu que se espelha no monitor não é, com certeza, a consciência 
entendida pela tradição filosófica como interioridade, e sim o 
resultado do trabalho desenvolvido pela personalidade narcísica na 
construção da sua própria imagem. É necessário todavia evidenciar 
desde já que o narcisismo não é de forma alguma amor por si próprio: 
a deslocação do interesse libidinal para a própria imagem realiza-se 
em troca de uma completa anulação da vida interior e do próprio eu 
real (SODRÉ, 2008, p. 156). 
 

 Sodré (2008) analisa esse deslocamento de paradigmas, algo sintomático da 

pós-modernidade, com a representação e estetização da vida cotidiana nesse bios 

midiático, além do forte apelo para a identificação entre a imagem e audiência. Ao 

contrário da prática do entretenimento clássico, que busca efeitos projetivos, hoje, o que 

se busca é o reconhecimento narcísico de si mesmo no ‘espelho’ tecnocultural. 

“Profundamente afetada pela esfera do espetáculo, a vida comum tornar-se medium 

publicitário e transforma a cidadania política em performance tecnonarcísica” (SODRÉ, 

2008, p. 40, grifo no original).  

O autor, na sua obra Antropológica do Espelho, traz o espelho como metáfora do 

arranjo virtual, em termos de conduta, do indivíduo contemporâneo, principalmente por 

conta da supressão do espaço pelo tempo, e pela utopia da onipresença humana. Ele 

também analisa a necessidade de estar na Internet para existir, e como o indivíduo está 

cada vez mais predisposto a se tornar em realidade midiática, sob as regras do código de 

visibilidade pública. Seria um novo modo de presença do indivíduo no mundo, um bios 

específico, carregado com os seus valores (SODRÉ, 2008).     

 



31 
 

  

Uma mística veio completar esta paisagem, magnetizada pelo 
universo da tecnologia, apregoando a embriaguez da contemplação e 
até da imersão num cibermundo ou num universo virtual, mais 
interessante do que a realidade humana e material (MAIGRET, 2010, 
p. 39). 

  

"Cultuado e cultivado sem cessar, o eu atual não demanda apenas atenção e 

cuidados; além disso, convoca os mais sedentos olhares" (SIBILIA, 2008, p. 58, grifo no 

original). A metamorfose do homem sempre acompanhou o tempo histórico no qual o 

mesmo se encontrava inserido. As telas de vidro do computador, hoje, exercem essa 

função de vitrine, onde o eu pode se exteriorizar, fomentado pelo forte apelo 

exibicionista da Pós-modernidade. Sodré (1994) vai acrescentar que a atração pela 

imagem de si mesmo seria uma forma de se perceber como indivíduo concreto, e se 

justifica pelo desenvolvimento de uma consciência subjetiva, e o arrasta para o jogo 

ilusório das aparências30. 

Com o desenvolvimento tecnológico, a qualidade da resolução das imagens é 

cada vez mais elevada, os aparelhos tornaram-se mais portáteis, além do aumento 

expressivo de pessoas com acesso aos mesmos, o que tem fomentado ainda mais a 

cultura do eu que se originou na modernidade. “A ideia de se fazer reproduzir pela 

câmera exerce uma enorme atração sobre o homem moderno” (BENJAMIN, 1985, p. 

182). Embora tenha ocorrido um crescimento vertiginoso do acesso à fotografia, o 

mesmo não pode ser mensurado em relação a sua simbologia. As fotografias, 

antigamente, tinham um valor simbólico embutido, hoje, se tornam um produto cada 

vez mais banalizado. Sibilia (2008) também vai destacar a mística criada em torno do 

eu. “Essa mística avança, nutrida por uma cultura do individualismo cada vez mais 

depurada, embora também atravessada pelos ditames identitários do mercado, por vezes 

tão sedutores como tirânicos” (SIBILIA, 2008, p. 69).  

O sentimento de individualidade tem crescido em detrimento à coletividade, 

fruto de um processo capitalista que tende a criar necessidades nos indivíduos, 

transformando a autoestima na necessidade cerne a ser satisfeita e demonstrada, muitas 

vezes, através das redes sociais. Pode-se inferir que diante do Facebook, as selfies têm 

fomentado além da exposição, um verdadeiro culto ao eu. Para Sibilia (2008), a 

                                                 
30 “Pós-modernamente, essa sedução converte-se em fascinação: no universo de vertigem narcísica, que 
caracteriza a ordem telerrealista da contemporaneidade, dá-se essa autonomia da ilusão, mas agora 
desligada da cosmogonia mítica e voltada para a operacionalidade da Organização” (SODRÉ, 1994, 
p.17).  
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idealização de quem se é, passou a ser designada pela exterioridade do corpo, apelando 

para o seu desempenho visível, por isso, as imagens ganham tanto valor nestes tempos.  

 

No plano das técnicas, a imagem construída e escolhida por outra 

pessoa se tornou a principal ligação do indivíduo com o mundo que, 
antes, ele olhava por si mesmo, de cada lugar aonde pudesse ir. A 
partir de então, é evidente que a imagem será a sustentação de tudo, 
pois, dentro de uma imagem é possível justapor sem a contradição 
qualquer coisa. O fluxo de imagens carrega tudo; outra pessoa 
comanda a seu bel-prazer esse resumo simplificado do mundo 
sensível, escolhe aonde irá esse fluxo e também o ritmo do que deve aí 
manifestar-se, como perpétua surpresa arbitrária que não deixa 
nenhum tempo para a reflexão, tudo isso independente do que o 
espectador possa entender ou pensar (DEBORD, 1997, p. 188). 

 

Ao contrário do século XIX, que enaltecia a interioridade e a intimidade, como 

os parâmetros de definição do indivíduo, na atual conjuntura, as pessoas cada vez mais 

expõem, principalmente através de imagens, seus momentos particulares, suas 

intimidades, acontecimentos banais do dia-a-dia e a busca pela sua projeção 

popularizada pela famosa selfie31.  

 

Nesta linha de pensamento, não seria absurdo conceber o self virtual 
como um extra-ser (ou um “ser de espírito”, para usarmos a expressão 
de Morin) que acontece tecnologicamente na rede ou num dispositivo 
de visualização qualquer (SODRÉ, 2008, p. 157, grifo no original). 
 

De acordo com o dicionário Oxford, selfie é uma palavra de origem inglesa que 

significa fotografia que a pessoa tira de si mesma, geralmente com um smartphone ou 

webcam e carregada em um site de mídia social. Em 2013, foi eleita a palavra do ano 

pelo mesmo dicionário, tendo a freqüência do seu uso aumentada em incríveis 17.000 

vezes no ano, deixando de ser um jargão do mundo virtual e se popularizando na 

comunicação cotidiana das pessoas no mundo real, e até mesmo para falantes de outros 

idiomas que absorveram o termo para o seu vocabulário. É um reflexo do progresso 

tecnológico sobre as relações sociais e de comunicação. Para a escolha da selfie como a 

palavra do ano, foi usado um software para detectar o surgimento de novas palavras e 

                                                 
31 “Ora, com a cultura de massa, os modelos de fruição imediata do lazer, do conforto, do bem-estar, do 
individualismo privado do consumo tornam-se os grandes modelos das classes médias e da burguesia” 
(MORIN, 1997, 163). 
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seu uso recorrente na web. Os sites das redes sociais impulsionaram o uso da palavra32. 

No Instagram33, o uso do termo selfie na marcação das fotos já passa dos 290 milhões34. 

A moda da selfie tem gerado uma verdadeira onda narcisista, onde as pessoas 

buscam se retratar da forma mais exótica possível, tendo em vista o maior número de 

likes, que se refere ao número de pessoas que apreciaram a foto, e assim, ganhar maior 

visibilidade entre os usuários da rede. A exposição de si mesmo vem das mais variadas 

formas, e, infelizmente, a busca pela selfie perfeita para despertar a contemplação 

alheia35 tem custado a vida de muitas pessoas. 

 De acordo com uma matéria feita pela BBC36, as mortes têm ocorrido de formas 

extremamente bizarras: um japonês que caiu do Taj Mahal; um americano que disparou 

acidentalmente uma pistola, ao fazer uma selfie com a mesma; um russo que caiu de um 

edifício ao escalar até o ponto mais alto e tentar fazer uma selfie de lá; uma romena 

eletrocutada quando decidiu tirar uma foto sobre os trilhos; um espanhol golpeado por 

um touro ao tentar fazer uma selfie com o animal numa tourada. 

Outra matéria realizada pela revista Época37 afirma que as selfies já matam mais 

do que ataques de tubarão. O alerta foi feito depois de um levantamento realizado pelo 

site Mashbale, que demonstra que tirar fotos de si mesmo é mais perigoso que nadar 

com tubarões. Foram registradas 12 mortes por selfie contra 8 registros de ataques fatais 

por tubarões. A questão da selfie tem se tornado assunto de saúde pública em certos 

países. A matéria também cita a campanha, lançada pelo governo russo, em busca de 

conscientizar a população sobre os perigos da selfie. E cita os Estados Unidos, onde um 

parque nacional, no estado do Colorado, fechou por um período suas portas, por não 

conseguir impedir que seus frequentadores tirassem fotos com os ursos.  

Aqui no Brasil, em janeiro desse ano, o artista plástico Pierre de Freitas morreu 

por causa de uma selfie. De acordo com a perícia, o artista, que já foi presidente da 

                                                 
32 Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/11/131119_selfie_oxford_fn. Acesso 
em: 12/11/2016. 
33 Rede Social voltada majoritariamente para publicação de fotos. O perfil do usuário lembra um álbum 
virtual, onde se pode colocar legenda nas fotos, e marcá-las com palavras específicas acompanhadas do 
sinal hashtag (#). Esse sinal permite que todas as fotos marcadas com o uso da mesma palavra possam ser 
reunidas em um mesmo local. O Instagram é a quinta rede social mais acessada no Brasil. 
Website oficial: www.instagram.com. 
34 Verificado no próprio aplicativo em: 04/03/2017. 
35 Sobre a imagem, muitas vezes, despertar maior contemplação que a realidade do indivíduo, Sodré 
(1994) cita uma famosa anedota americana: “Amigo – ‘Que lindo bebê o seu!’ Mãe do bebê – ‘Oh, não é 
nada. Você devia ver a sua fotografia!” (Ibidem, p.36).  
36 Dado disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/10/151006_mortes_selfies_rm 
Acesso em: 12/11/2016. 
37 Dado disponível em: http://epoca.globo.com/vida/experiencias-digitais/noticia/2015/09/selfies-ja-
matam-mais-humanos-do-que-ataques-de-tubaroes.html, Acesso em: 12/11/2016 
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Fundação Cultural de Palmas, estava acompanhado de uma amiga canadense e caiu de 

uma altura de 70 metros, após tentar tirar uma foto de si em cima de um penhasco na 

Serra do Carmo, na zona rural de Palmas38. Diante de mortes ocorridas com uma 

freqüência preocupante, tendo sido registradas 127 mortes no mundo inteiro desde 

março de 2014, pesquisadores da universidade de Carnegie Mellon, em Pittsburgh 

(EUA), estão produzindo um aplicativo que alertará o usuário sobre o possível risco de 

morte, após o cruzamento das informações do serviço de localização, evitando que uma 

situação se torne ainda mais perigosa. A taxa de eficiência, após o teste com 3.000 

selfies, foi de 70%39. 

Se no começo do século XX a retratação do cotidiano era valorizado como 

experiência significativa, hoje se tornou algo banalizado pela selfie. A selfie foi taxada 

como um comportamento “ridículo e grotesco”, por Thierry Frémaux, responsável pela 

organização da 68ª edição do Festival de Cannes, que proibiu os autoretratos. Ele alegou 

que a mania que também atingiu os famosos, criava retenções no tapete vermelho e 

prejudicava o andamento do evento40. Vale lembrar que uma das selfies mais 

emblemáticas que viralizou na internet, e fomentou a popularização tanto do termo 

como da moda, foi a selfie que reuniu nomes de peso do cinema hollywoodiano, no 

Oscar 2014: Brad Pitt, Angelina Jolie, Jennifer Lawrence, Julia Roberts, Meryl Streep, 

Channing Tatum, Bradley Cooper, Kevin Spacey, Jared Leto, Lupita Nyong’o e o 

irmão, Peter Nyong’o. A foto postada pela famosa apresentadora americana, Ellen 

DeGeneres, que também estava na selfie, bateu então na época, todos os recordes de 

retuítes, cerca de 3,2 milhões de compartilhamentos, além de ganhar diversas versões de 

paródias mostrando a força que a selfie tem no mundo virtual41.  

 

Durante a maior parte da história humana, a grande maioria das 
interações sociais foram face a face. Os indivíduos se relacionavam 
entre si principalmente na aproximação e no intercâmbio de formas 
simbólicas, ou se ocupavam de outros tipos de ação dentro de um 
ambiente físico compartilhado (THOMPSON, 1998, p. 77).  

 

                                                 
38 Dado disponível em: http://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2017/01/homem-morre-ao-cair-de-
penhasco-na-serra-do-lajeado.html. Acesso em: 09/02/2017. 
39 Dado disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/geral-38021924. Acesso em: 09/02/2017. 
40 Dado disponível em: http://www.dw.com/pt-br/arte-glamour-e-proibi%C3%A7%C3%A3o-de-selfies-
em-cannes/a-18449058. Acesso: 11/01/2017. 
41 Dado disponível em: http://g1.globo.com/pop-arte/oscar/2014/noticia/2014/03/selfie-do-oscar-ganha-
parodias-do-lego-snoopy-e-simpsons-veja.html. Acesso em: 11/01/2017. 
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A interação entre os indivíduos pós-modernos já não necessita do ambiente 

físico, podendo se desenrolar entre indivíduos que não partilham do mesmo ambiente 

espaço-temporal. A selfie encontra no Facebook, que em tradução literal significa livro 

de face, um meio que lhe é muito familiar, justamente pela própria história do Facebook 

com seu forte apelo ao rosto, que originariamente havia sido criado para retratar os 

rostos de estudantes universitários.  

O Facebook foi criado em 2003, pelos ex-alunos de Harvard, Mark Zuckerberg, 

Chris Hughes e Eduardo Saverin. No início, o objetivo era criar um software interno, 

para os alunos da Universidade. Através desse software, eles poderiam montar suas 

grades horárias e visualizar as pessoas inscritas nas disciplinas. A intenção de Mark era 

conectar as pessoas e perceber a interação entre elas, através de referências em comum, 

numa espécie de análise antropológica. O que antes havia sido criado para fornecer essa 

ferramenta de auxílio para os alunos de Harvard, começou a ganhar um contorno 

hedonista, através do Facemash, rede criada por Mark que originaria o Facebook, criado 

para eleger a pessoa mais atraente do campus, onde os alunos teriam acesso ao 

Facebook da universidade (BARD, 2010).  

Atualmente, o Facebook é a rede social de maior destaque, já possui mais de 1,5 

bilhão de usuários cadastrados42. Um número bastante expressivo que corresponde a 

mais de 1/7 da população mundial. O Brasil é o terceiro no mundo, perdendo apenas 

para Estados Unidos e Índia, com 103 milhões de usuários, mais da metade 

representado pelo público feminino, cerca de 54%43. A conta no Facebook ganhou 

status de “identidade pessoal” no mundo virtual, quem não a possui seria uma espécie 

de excluído digital. É cada vez mais notório o número de crianças e adolescentes 

cadastrados nessa rede. Esse fato é um reflexo do processo de “digitalização” que tem 

tomado a nova geração, que possui cada vez mais cedo acesso à tecnologia e às demais 

esferas da sociedade. “Assim, potencializado pelo uso de um vocabulário e de uma 

retórica comuns ao reino biológico e ao informático, o homem contemporâneo se torna 

compatível com os computadores. A lógica digital envolve a ambos e os interconecta” 

(SIBILIA, 2003, p. 137). Debord (1997) alerta para uma geração submissa aos 

comandos do espetáculo: 

 

                                                 
42 Disponível em: http://news.comschool.com.br/as-5-principais-redes-sociais-mais-usadas-no-brasil/. 
Acesso em: 11/11/2016. 
43 Disponível em: http://marketingdeconteudo.com/redes-sociais-mais-usadas-no-brasil/. Acesso em: 
11/11/2016. 
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O indivíduo que foi marcado pelo pensamento espetacular 
empobrecido, mais do que por qualquer outro elemento de sua 

formação, coloca-se de antemão a serviço da ordem estabelecida, 
embora sua intenção subjetiva possa ser o oposto disso. Nos pontos 
essenciais, ele obedecerá à linguagem do espetáculo, a única que 
conhece, aquela que lhe ensinaram a falar. Ele pode querer repudiar 
essa retórica, mas vai usar a sintaxe dessa linguagem. Eis um dos 
aspectos mais importantes do sucesso obtido pela dominação 
espetacular (DEBORD, 1997, p. 191, grifo no original). 

 

 O Facebook pode ser considerado uma versão distorcida do mito da caverna  

de Platão, onde as pessoas visualizam conteúdos de terceiros, sem que muitas vezes, o 

que é publicado corresponda à realidade. “O virtual é uma espécie de platonismo 

distorcido (para Platão, como se sabe, o mundo sensível não é mais do que imagem de 

‘essências’ ou idéias), por atribuir às ideias a impressão de realidade objetiva [...]” 

(SODRÉ, 2008, p. 130).  Fazer com que os outros (seus receptores) lhe enxerguem da 

forma como você deseja, através da emissão das suas imagens. Isso gera uma nova 

problemática, onde muitas pessoas tendem a fingir ter o que não têm, a estar como não 

estão e a ser o que não são.  

 

Na tecnologia do aparecer, tecnoespecularidade que reduplica 
simulativamente o mundo real-histórico, o duplo do sujeito é 
entretanto invocado como forma virtual e negado como corpo 
presente. A partir de um ou outro aspecto da personalidade, cria-se um 
self espectral ou um duplo virtual que prescinde da unidade original 
do sujeito – a mesma que tradicionalmente estimulava a ideia de 
mundo interior – e ameaça a auto-reflexividade da consciência, a 
consciência de si (SODRÉ, 2008, p. 156). 
 

 A era digital está conectando tudo e todos, mas ao mesmo tempo, está 

desumanizando o indivíduo. Numa sociedade cada vez mais plástica, Maigret (2010) 

denuncia o poder influenciador da informática exercido no imaginário das pessoas, “[...] 

a informática pode muito bem se tornar, a partir da constatação de problemas 

específicos (fichamento, pornografia), uma fonte de inquietação e de denúncia global de 

uma sociedade de vigilância e perversidade” (MAIGRET, 2010, p. 42). 

 Inclusive, outra matéria realizada pela BBC mostra que de acordo com uma 

pesquisa realizada pela Universidade de Michigan (EUA) com a Universidade de 

Leuven (Bélgica) e publicada no Journal of Experimental Psychology, realizada com 84 

universitários, o consumo passivo de postagens alheias em momentos felizes, no 

Facebook, pode acarretar sentimentos de inveja ou tristeza nesses observadores, ao 
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compararem essas postagens com suas realidades. O professor associado de psicologia 

Ethan Kross, chama a atenção para o fato das pessoas editarem suas vidas no Facebook, 

compartilhando, majoritariamente, momentos positivos, o que não seria um retrato fiel 

de sua rotina diária. O professor-doutor em Comunicação Digital da ECA-USP, Luli 

Radfahrer, completa a ideia de Kross, e alerta para a perda de referencial do indivíduo, 

pois a passividade do observador diante desses conteúdos pode gerar no mesmo a 

sensação de ter uma vida entediante44.  

 
A cultura de massa delineia uma figura particular e complexa de 
felicidade: projetiva e identificativa simultaneamente. A felicidade é 
mito, isto é, projeção imaginária de arquétipos de felicidade, mas é ao  
mesmo tempo ideia-força, busca vivida por milhões de adeptos 
(MORIN, 1997, p. 125). 

 

   Por isso, o Facebook se torna um terreno tão fértil para a disseminação das 

filosofias da sociedade do espetáculo, pois cria um novo meio de ser e estar no mundo 

pós-moderno, onde os indivíduos comuns, muitas vezes, tentam reclamar para si status 

de celebridade, e celebridades status de semi-deuses.  

 

Qualquer um pode aparecer no espetáculo para exibir-se 
publicamente, ou às vezes por ter-se envolvido secretamente em uma 
atividade bem diferente da especialidade pela qual era até então 
conhecido. Quando a posse de um “status midiático” assume 
importância muitíssimo maior que o valor daquilo que se foi capaz de 
fazer realmente, é normal que esse status seja transferível com 
facilidade e confira o direito de brilhar, de modo idêntico, em 
qualquer lugar. Quase sempre, essas partículas midiáticas em 
aceleração prosseguem sua carreira na esfera do admirável garantido 
pelo status (DEBORD, 1997, p. 174, grifo no original). 

 

Debord (1997) alerta sobre as redes de tirania sobre o espectador passivo, 

promovidos pelo espetáculo. “O que aparece é bom, e o que é bom aparece”, afirma 

Debord (apud SIBILIA, 2003, p. 112). Mas, como será visto a seguir, nem tudo que se 

torna espetáculo, ganhando notoriedade no Facebook, é necessariamente bom, pois pode 

envolver a banalização dos indivíduos em postagens de cunho grotesco, além da 

desumanização em relação ao próximo.  
 

3.1.1 – Caso Cristiano Araújo 

                                                 
44 Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/10/150929_salasocial_fb_bemestar_pai. 
Acesso em: 12/03/2017. 
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 Benjamin (1985) destaca o valor simbólico que a fotografia exerce sobre os 

indivíduos, tendo sua expressão maior imbuída pela aura, à qual o filósofo alemão fazia 

alusão, quando retratava amores ausentes ou defuntos, estabelecendo o culto da 

saudade. “É o que lhes dá sua beleza melancólica e incomparável” (BENJAMIN, 1985, 

p. 174).  No século XIX, era comum, na Inglaterra, as pessoas fotografarem seus 

parentes mortos para o álbum póstumo, como forma de registro dessas pessoas queridas, 

porém sem o fôlego de vida. Tinha um caráter sentimental e de respeito pela pessoa que 

partiu. O filme Os outros45, estrelado por Nicole Kidman, apesar de fictício, dá destaque 

a essa temática em seu roteiro. A protagonista vive com os seus filhos normalmente 

numa mansão isolada, durante a Segunda Guerra. Após passar por situações misteriosas, 

vai em busca de respostas e acaba por descobrir que não estava mais viva, no sentido 

literal da palavra, depois de achar uma foto póstuma sua e de seus filhos. 

  Ficção à parte, nos dias atuais, é cada vez maior o número de fotos e vídeos de 

pessoas mortas que são compartilhadas na rede. Mas essa prática não é de hoje. Um 

caso muito marcante foi a divulgação dos corpos mutilados dos integrantes da banda 

Mamonas Assassinas, em 1995. A grande diferença deste caso para os conteúdos 

mórbidos divulgados nas redes sociais se pode resumir em uma palavra: acesso. Na 

época do ocorrido com a banda, a internet, no Brasil, era algo limitado a um público 

muito pequeno se comparado aos dias atuais, assim, como os mecanismos de busca 

eram bastante limitados, o acesso a essas fotos não era tão fácil.  

 O Google46, empresa multinacional que se tornou o maior site de pesquisas do 

mundo, com valor de mercado em torno de US$ 380 bilhões, sequer existia, sendo 

fundado no ano seguinte, em 1996, nos Estados Unidos. Para passar de uma pessoa a 

outra, era comum o uso dos disquetes, um dispositivo móvel de armazenamento popular 

na época. Hoje, com o rápido desenvolvimento da eletrônica, o armazenamento ocorre 

na nuvem da internet e o poder disseminador desses conteúdos está incomparavelmente 

maior, tanto no sentido de abrangência de público quanto na velocidade de propagação.      

                                                 
45 Os outros, 2001, Alejandro Amenábar, Estados Unidos. 
46 Dados disponíveis em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Google. Acesso em: 03/03/2017. 
Website oficial: Google.com.   
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 Essa polêmica em torno do que leva as pessoas a compartilharem este tipo de 

conteúdo mórbido47, ainda mais num meio como o Facebook, em que a visibilidade 

deste conteúdo é reverberada para as pessoas que estão conectadas ao divulgador, ou até 

mesmo para outras, caso a publicação esteja na opção de modo público, onde qualquer 

um pode ter acesso, tem ganhado bastante destaque.  

 O caso envolvendo o grotesco, de cunho mórbido, mais recente e de maior 

repercussão, sobre compartilhamento desse conteúdo envolvendo a selfie48, foi o trágico 

acidente envolvendo o cantor Cristiano Araújo, de 29 anos, e a sua namorada, Alana 

Moraes, de 19 anos, ocorrido em junho de 2015. A profissional Márcia Valéria dos 

Santos filmou o colega, Marco Antônio Ramos, enquanto este realizava o procedimento 

de preparação do corpo do cantor para o velório. Márcia, no vídeo, chega a brincar com 

o colega pedindo para que ele acenasse para a câmera, e inclusive, fez uma selfie com o 

cadáver. Uma sequência de ações que demonstram um verdadeiro desrespeito com a 

dignidade da pessoa humana, e revela uma face obscura das pessoas nas redes sociais: o 

desejo de aparecer a qualquer preço, tanto que ela também se expõe no próprio vídeo.  

 O episódio causou a revolta de muitos usuários da rede, mas alguns também 

assumiram o papel de cúmplices de tal fato, ao compartilharem o conteúdo. De acordo 

com a matéria veiculada pelo site Ego49, o delegado que investigou o caso, Eli José de 

Oliveira, afirmou que a acusada se mostrou arrependida pelo fato, que caracterizou 

como um ato impensado. Márcia acusou uma terceira pessoa, identificada como 

Leandro, que seria um colega de faculdade, como o responsável pelo vazamento do 

vídeo na internet. Os dois funcionários, além de exonerados, serão indiciados pelo crime 

de vilipêndio de cadáver, conforme o artigo 212 do Código Penal, que trata da forma 

desprezível e humilhante dada ao corpo, e podem ser condenados com penas que variam 

de um a três anos de reclusão. Os donos da clínica, onde foi realizada a necropsia 

chegaram a publicar uma nota de esclarecimento, no Facebook, repudiando a atitude dos 

funcionários e informando que os mesmos assinam um regulamento interno e Ordem de 

Serviço de Segurança, que proíbe qualquer tipo de filmagem ou fotografia do trabalho 

realizado.  

                                                 
47 Bakhtin (1993) fala sobre a ausência de pudor na exposição do corpo, ”[...] o corpo que figura em todas 
as expressões da linguagem não-oficial e familiar é o corpo fecundante-fecundado, parindo-parido, 
devorador-devorado, bebendo, excretando, doente, moribundo [...]" (Ibidem, p. 278, grifo no original).  
48 Ver anexo, item 4  p.71. 
49 Disponível em: http://ego.globo.com/sertanejo/noticia/2015/06/mulher-que-filmou-corpo-de-cristiano-
araujo-se-arrependeu-diz-delegado.html. Acesso em: 11/11/2015. 
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 Em outra matéria realizada pelo mesmo site, a terceira pessoa foi identificada 

como Leandro Almeida Martins que também será indiciado pelo vilipêndio do cadáver. 

O inquérito finalizado pela polícia foi encaminhado para Justiça, em julho de 2015. A 

advogada da família, na época, conseguiu uma liminar contra o Facebook e o Google, 

determinando a retirada das imagens e vídeos vazados. Ao site EGO, a assessoria de 

imprensa do Google informou:  

 

Nos termos do Marco Civil da Internet, é necessário que qualquer ordem 
judicial para remoção de conteúdo especifique as URLs dos conteúdos a 
serem removidos. Assim que for informado das URLs específicas, o 
Google poderá tomar as medidas cabíveis em relação à ordem judicial. Em 
paralelo, o Google já removeu diversos vídeos do caso em questão que 
foram indicados por usuários como violações dos termos de uso e das 
políticas do YouTube 50.  
 

 Contudo, na busca pelo nome de ambas as vítimas no Google, é possível 

verificar que os seus nomes estão sempre relacionados com a busca da imagem de seus 

cadáveres51. No caso do cantor, é a segunda opção de maior busca. E na aba de imagens, 

ainda aparecem as imagens do corpo do cantor, assim, como o corpo da namorada. 

Quanto ao Facebook, o site afirmou que precisava que os links fossem destacados para a 

retirada, e que informa aos seus usuários sobre padrões de comportamentos para ajudar 

os usuários a compreenderem o que é permitido publicar e como fazer denúncia em 

relação às publicações que ferem os direitos inerentes de terceiros.    

Esse controle ainda se mostra frágil, diante desses conteúdos de cunho grotesco, 

e que se disseminam com uma rapidez maior do que a capacidade de controle de 

conteúdo do site. Pela fama do cantor, o caso se tornou simbólico sobre o quanto as 

pessoas têm se desumanizado nas redes sociais, fazendo com que a palavra “respeito” 

perca o seu valor 52. “O que nunca é punido torna-se permitido” (DEBORD, 1994, p. 

184). Por isso, se faz tão necessário combater o afrouxamento legal. Inclusive, nesse 

mesmo ano, começou a tramitar, no Senado, o projeto de Lei 436/2015 do senador Davi 

Alcolumbre que pode aumentar em até dois terços, de acordo com o entendimento do 

juiz, a pena de até três anos para os usuários que compartilharem conteúdos que 

                                                 
50 Disponível em: http://ego.globo.com/sertanejo/noticia/2015/07/inquerito-sobre-video-do-corpo-de-
cristiano-araujo-e-finalizado-diz-policia.html. Acesso em: 11/11/2015. 
51 Ver Anexos, item 5 p. 71. Acesso em: 20/03/2017. 
52 Morin (1997) vai denunciar que a cultura de massa é um ópio para as pessoas, e reserva aos 
sentimentos de amor ao próximo, a posição de mitos. 
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envolvam pessoas mortas. Em pesquisa realizada pelo Datasenado, mais de 70% das 

pessoas acreditam que deve haver mais rigor na punição53.                                                                                        

 A indiferença em relação à morte alheia também é muito emblemática numa 

postagem publicada pelo fotógrafo Felipe Dana54, no Facebook. Uma cena bizarra que 

retrata dois corpos das vítimas da queda da ciclovia da Avenida Niemeyer, expostas 

diante de um público que continua a desfrutar a praia sem se incomodar com os 

cadáveres, ou apenas os observa com curiosidade. Como se fosse uma versão 

contemporânea à prática da espetacularização da morte, como ocorria no Coliseu, só 

que dessa vez num contexto de mundo civilizado, e os mortos, se resumindo em 

imagens no mundo virtual, desprovidos além da vida, da dignidade. 

 

3.1.2 – Caso Guarujá Alerta 

  

 A questão da visibilidade ganhou bastante destaque por Foucault, que trouxe o 

conceito da sociedade disciplinar embasada no modelo do panóptico55. Para Foucault, o 

panóptico ao gerar visibilidade, gera também a vigilância, o que traria implicitamente, a 

possibilidade de disciplina pelo poder do olhar. Uma forma de combater as 

transgressões, antes mesmo de serem praticadas de fato (FOUCAULT apud BARD, 

2010). 

 

O princípio é: na periferia, uma construção em anel; no centro, uma 
torre; esta possui grandes janelas que se abrem para a parte interna do 
anel. A construção periférica é dividida em celas, cada uma ocupando 
toda a largura da construção. Estas celas, duas janelas: uma abrindo-se 
para o interior, correspondendo às janelas da torre; outra, dando para o 
exterior, permite que a luz atravesse a cela de um lado a outro. Basta 
então colocar um vigia na torre central e em cada cela trancafiar um 
louco, um doente, um condenado, um operário ou um estudante 
(FOUCAULT apud BARD, 2010, p. 29-30). 

 

De fato, no panóptico, o vigilante permanece escondido de tal maneira que não 

pode ser avistado por nenhum dos vigiados. 

  

                                                 
53 Disponível em: www.amodireito.com.br. Acesso em: 18/06/2017. 
54Ver Anexos, item 6 p.72.  
Disponível em: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154106903954603&set=pb.749389602.-
2207520000.1497985068.&type=3&theater. Acesso em: 20/03/2017. 
55 Segundo Sodré (1994), o panóptico se trata de uma máquina crida por Jeremy Bentham que corrobora o 
poder do olhar, e estabelece uma separação entre ver e ser visto. 
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A força desse dispositivo se apóia mais numa organização 
(arquitetônica, geométrica), numa maquinaria disciplinar, do que na 
presença física e visível de um controlador. [...] Ao invés da coação 
física, tem-se um controle por gestão político-moral, sem gerar efeitos 
pessoais, e sim efeitos disciplinares de sistema (SODRÉ, 1994, p. 22).  

 

Hoje, não há mais o temor de ser visto, e tampouco, da situação em que se é 

visto. A visibilidade tem espetacularizado e gerado comportamentos grotescos em 

muitos indivíduos, por exemplo, em caso de brigas e linchamentos, que se disseminam 

em velocidade surpreendente na rede. Ao invés do observador pós-moderno intervir e 

amenizar a tensão da situação a sua volta, muitos preferem pegar o celular e filmar, 

tornando a situação grotesca num verdadeiro espetáculo. Aqui, cabe fazer uma ressalva 

sobre a vigilância pregada por Foucault, pois os indivíduos envolvidos sabem que estão 

sendo filmados, em suas ações transgressoras e, mesmo assim, se permitem ser parte da 

barbárie. Trazendo essa afirmação sobre os instintos violentos inerentes ao ser humano 

que podem florescer diante de determinadas circunstâncias, a despeito das normas 

regulatórias de comportamento das leis, um caso bastante simbólico, envolvendo a 

questão do auto-retrato e o apelo ao sensacionalismo produzido por uma postagem no 

Facebook, foi o caso do linchamento da dona de casa, Fabiane Maria de Jesus, de 33 

anos, na cidade de Guarujá, litoral de São Paulo.  

Na sociedade do espetáculo, Debord (1997) vai dizer que boatos lançados pela 

mídia ou por instituições, como a polícia, ganham status de provas irrefutáveis, que 

tanto podem acontecer de imediato ou depois de repetida durante alguns dias. 

 

A essa espécie de falsa crítica contrajornalística, pode juntar-se a 
prática organizada do boato. Sabemos que, na origem, este é uma 
espécie de contrapartida selvagem da informação espetacular, já que 
todos percebem pelo menos vagamente o aspecto enganador desta 
última, e, portanto, a pouca confiança que merece. No início, o boato 
foi supersticioso, ingênuo, autointoxicado. Mas, em nosso tempo, a 
vigilância começou a infiltrar na população pessoas suscetíveis de 
lançar, ao primeiro sinal, os boatos que lhe convêm. É a aplicação 
prática das observações de uma teoria formulada há quase trinta anos, 
cuja origem está na sociologia norte-americana da publicidade: a 
teoria dos indivíduos chamados “locomotivas”, isto é, que são 
seguidos e imitados pelos outros do mesmo meio; mas, desta vez, 
passando do espontâneo ao praticado (DEBORD, 1997, p. 227, grifo 
no original). 
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O Facebook ganhou status de mídia, e nesse sentido, muitos veem suas 

postagens como verossímeis. De acordo com a matéria publicada pelo site G156, em 

2014, Fabiane foi espancada por dezenas de moradores do Guarujá, por conta de uma 

notícia sensacionalista veiculada pela página Guarujá Alerta, no Facebook, que postou o 

retrato falado de uma mulher que estaria sequestrando crianças para práticas de magia 

negra. Apesar da página alegar que informou que se tratava de um boato aos seus 

seguidores, o retrato falado era muito parecido com a dona de casa. 

 Fabiane foi covardemente espancada no bairro de Morrinhos, inclusive, o ato de 

barbárie foi filmado pelos próprios moradores que acompanharam o espancamento e 

postaram as imagens na internet. Segundo Morin (1997), através do sensacionalismo, 

em postagens de cunho grotesco, o leitor pode canalizar toda sua violência interior 

reprimida por conta das normas e leis que regem a sociedade. 

 

Todas as experiências nos provam que ninguém está definitivamente 
civilizado: um pequeno burguês pacífico pode tornar-se, em certas 
condições, um S.S ou um carrasco; a guerra das nações civilizadas é, 
pelo menos, tão odiosa, atroz, implacável, como as guerras das 
sociedades primitivas. A cultura de massa nos entorpece, nos 
embebeda com barulhos e fúrias. Mas ela não nos curou de nossas 
fúrias fundamentais. Ela as distrai, ela as projeta em filmes e notícias 
sensacionalistas (MORIN, 1997, p. 118). 
 

 Sodré (1994) também irá corroborar o pensamento de Morin acerca dos instintos 

reprimidos do ser humano, bem como o de Foucault sobre a influência do fato de estar 

sendo vigiado reprimir alguns atos que atentem contra a moral e a ordem legal 

estabelecida:  

 

O indivíduo moderno pode ser panopticamente controlado – isto, â 
distância, sem a imediatez concreta da força física – porque ele 
próprio se controla graças à interiorização (em regime de repressão)  
de normas e valores, que constituem a moral e a vida psicologia 
individual (SODRÉ, 1994, p. 23).   

    

Na realidade, Fabiane era portadora de transtorno bipolar e jamais havia feito 

mal a qualquer criança. Ela também era mãe de duas meninas, e por conta dessa foto 

publicada no Facebook, os moradores tomaram como verdadeira a informação.  

 

                                                 
56 Disponível em: http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2014/05/mulher-espancada-apos-boatos-
em-rede-social-morre-em-guaruja-sp.html. Acesso em: 12/11/2016.  
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Em todos os tempos e países, a multidão homicida e saqueadora 
acredita-se justiceira, e a justiça sumária que ela aplica lembra 
singularmente, pela natureza vingativa das penalidades, por sua 
crueldade inusitada, por seu próprio simbolismo [...], a justiça dos 
tempos primitivos (TARDE, 2005, p. 50). 
 

 A dona de casa que era inocente foi julgada e condenada à morte pelos seus 

linchadores sem chance de defesa. O advogado da família acusa também o site como 

responsável pela tragédia, pois, criou com o boato uma comoção no bairro e não houve 

uma responsabilidade pela informação prestada. A foto teve um poder destrutivo tão 

grande, que chegou a ser retirada de circulação pelo veículo. Uma foto no Facebook, 

que rebaixava a imagem de uma pessoa a uma suspeita de assassina de crianças foi o 

estopim para que a população fizesse justiça com as próprias mãos.  

 

Mas, de fato, já nem é muito necessário fazer uma acusação falsa 
sobre alguém. Basta deter o mecanismo que comanda a única 
verificação social que se faz reconhecer plena e universalmente, para 
que se diga o que se quer. O movimento da demonstração espetacular 
se prova simplesmente pela marcha em círculo: ao retornar, ao se 
repetir, ao continuar a afirmar no único terreno onde reside doravante 
o que pode ser afirmado publicamente, e se fazer acreditado, já que é 
apenas disso que todo o mundo será testemunha (DEBORD, 1997, p. 
181).  
 

Tarde (2005) vai chamar à responsabilidade os meios, pois há uma 

responsabilidade parcial deles sobre os estímulos injetados na população que consome 

as suas informações. “Em geral, o único criminoso aqui é o instigador ou o grupo de 

instigadores, o autor ou os autores das calúnias mortíferas” (TARDE, 2005, p. 50).  

No acesso à página do Guarujá Alerta57, pode-se visualizar que se trata de um 

site voltado a informar os moradores da região sobre os fatos locais que lhes dizem 

respeito. A página contém cerca de 3.460 curtidas. As postagens feitas no site são 

realizadas por usuários aleatórios, o que já demonstra que muitas postagens podem ter 

sua credibilidade sob suspeita se olhadas por um olhar mais crítico, sem ser levado pela 

emoção do que é lido. Quase três anos após a tragédia, a página continua em 

funcionamento e abastecida por usuários. Contudo, muitos usuários do Facebook se 

manifestam na página, protestando contra o fato desta ainda estar ativa após, de forma 

indireta, ter contribuído com a morte da dona de casa, já que a mesma possui um 

                                                 
57 Disponíveis em: https://www.facebook.com/pages/Guaruja-Alerta/546948822069818?fref=ts. 
Acesso: 04/03/2017. 
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administrador que não teve a preocupação de averiguar se uma das postagens feitas por 

um de seus usuários era verdadeira ou não. Num protesto mais recente, datado de 

fevereiro de 2017, um usuário do Facebook esbraveja: “Como uma página dessas ainda 

continua no ar, mesmo depois de propagar um boato que resultou no linchamento de 

uma inocente? Vou denunciar até que vcs sejam definitivamente excluídos do face!” 58. 

Outro usuário também se indigna contra o fato da página ainda estar ativa, e 

chama a administração do site de assassina: “Já que são capazes de postar a foto de uma 

inocente para morrer, pq não postam a cara de cada um dos vagabundos que essa página 

deu licença pra matar? Vamos lá! Mostra a cara dos seus assassinos!”59. Uma terceira 

usuária, com publicação datada de 5 meses atrás, demonstra que apesar da justiça ainda 

não ter sido feita, já que o responsável pela publicação não foi identificado e tampouco 

os pseudo-justiceiros, o caso se tornou emblemático e ainda recente na memória:  

 

O Brasil todo continua a acompanhar o caso do linchamento e a 
condenação dos populares culpados. Que tal se preocupar em mostrar 
a cara deles? Uma coitada precisou morrer por conta da ignorância de 
alguns! Nunca vi uma galera tão burra a ponto de manter justiça com 
as próprias mãos através de um retrato falado. Culpados os que 
agrediram e cúmplices aqueles que assistiram e não fizeram nada. 
Feliz em ver a justiça sendo feita. Sério, lixos humanos e escrotos60. 

 

Conforme explica Debord (1997), a possibilidade do controle foi disseminado 

para tantos usuários que, de certa forma, impediu a vigilância de ganhar contornos ainda 

mais perigosos. O autor justifica tal afirmação pelo fato da massa não ter tempo hábil 

para processar tantas informações. Ou seja, o progresso do acesso ao controle também 

de certa forma inibe o poder da vigilância. 

 

3.2 – Nudes e o erotismo nas publicações do Facebook 

 

Na cultura de massa, o erotismo foi uma grande ferramenta da publicidade para 

alavancar a venda, até mesmo, de produtos que estavam longe de serem eróticos, por 

exemplo, uma geladeira. A associação de um belo corpo feminino aos produtos ensejava 

alavancar o consumo do público masculino, bem como, despertar nas mulheres a busca 

de um referencial de beleza para também atrair o sexo oposto. Na venda dos produtos há 

                                                 
58 Ver Anexos, item 7 p.72. 
59 Ver Anexos, item 8 p.72. 
60 Ver Anexos item 9 p. 73. 
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a inoculação de mensagens subliminares que atribuem, além da satisfação 

proporcionada pelo produto, uma carga erótica, destacando as partes atraentes do 

indivíduo com imagens picantes, que não se resignam mais aos filmes e revistas, e 

invadem a publicidade para captar o olhar61 (MORIN, 1997).  

 

 

O erotismo da cultura de massa é, por si mesmo, ambivalente. Supõe 
uma certa relação de equilíbrio entre os tabus sexuais e a licença que 
corrói esses tabus. Só desempenha seu papel de provocação 
permanente pelo fato de rondar em torno do tabu fundamental sem 
poder infrigí-lo. Ele fermenta, porque a nudez total e o coito sexual 
permanecem proibidos em imagens e sofrem múltiplas proibições na 
vida prática (MORIN, 1997, p. 123). 

 

Sibilia (2008) vai dizer que a sociedade industrial misturou ambientes públicos e 

privados, onde a intimidade se tornou de livre exposição, estimulando a compulsão, que 

ela credita como obsessiva, de ver, numa relação quase obscena com a cena 

contemplada, pelo devassamento de qualquer privacidade. O eu, nesse novo contexto, 

ganha outros direcionamentos, a pele em detrimento da alma, do resguardo do quarto 

para as telas de vidro. 

 

Nesse novo contexto, o aspecto corporal assume um valor 
fundamental: mais do que um suporte para acolher um tesouro interior 
que deveria ser auscultado por meio de complexas práticas 
introspectivas, o corpo se torna uma espécie de objeto de design. É 
preciso exibir na pele a personalidade de cada um, e essa exposição 
deve respeitar certos requisitos. As telas – sejam do computador, da 
televisão, do celular, da câmera de fotos ou da mídia que for – 
expandem o campo de visibilidade, esse espaço onde cada um pode se 
construir como uma subjetividade alterdirigida. A profusão de telas 
multiplica ao infinito as possibilidades de se exibir diante dos olhares 
alheios e, desse modo, tornar-se um eu visível (SIBILIA, 2008, p. 
111). 

 

Muitos indivíduos pós-modernos62 têm se prostituído com suas vaidades, para 

saciarem a necessidade de serem vistos, criada pela sociedade do espetáculo, que se 

                                                 
61 “O olhar é tido como suscetível de evocar sentimentos de temor, mistério e amor, do mesmo modo que 
a comunhão sexual. Dentro dessa linha de interpretação é que sábios gregos buscavam as raízes 
etimológicas de Eros, também um deus punidor de Narciso, no verbo grego oraô” (SIBILIA, 2008, p.25). 
 
62 Segundo Bucci e Kehl (apud BITTENCOURT, 2014, p. 7), “o que nos diferencia hoje de outros 
períodos da modernidade é a espetacularização da imagem e seu efeito sobre a massa dos cidadãos 
indiferenciados, transformados em plateia ou em uma multidão de consumidores da aparente 
subjetividade alheia”. 
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resume à massa. Na sociedade contemporânea, muitos valores morais têm sido 

subvertidos e a dominação espetacular tem influenciado, majoritariamente, as relações 

interpessoais. É o século do espetáculo, composto por vigilantes e vigiados, formando-

se uma cultura de vigilância sob a égide do Eros, que produz o devassamento da 

intimidade. 

Nesse pano de fundo, ressurge a prática do Voyeurismo, que consiste numa 

prática fetichista de observar a intimidade alheia de cunho sexual, como pessoas nuas, 

se vestindo, ou se despindo, ou até mesmo o ato sexual, sem que os observados saibam 

que estão sendo vigiados. De acordo com a doutora em Educação na área de História, 

Filosofia e Educação pela Unicamp, Cláudia Bonfim, o voyeur satisfaz suas fantasias, 

através dos outros. “Em geral, o voyeur é alguém inibido, que não tem coragem ou 

apresenta dificuldades de realizar suas próprias fantasias. Assim, busca satisfazê-las 

projetando-se nas outras pessoas” 63. 

 

O voyeur nada mais é que o desejo de vigiar sem ser visto realizando a 
ação; embora este queira aparecer, não admite que o flagrem no 
momento em que está observando as outras pessoas. Para ele, quanto 
mais o conteúdo sofrer a desaprovação da maior parte dos usuários, 
maior é a quantidade de usuários que obtém acesso. Na psicanálise, o 
voyeur é considerado um ser masoquista; ou seja, está a ponto de ser 
descoberto ao observar o comportamento do outro. Quando isso 
ocorre, o voyeur sentencia sua própria humilhação tornando-se um ser 
antiético, condenado pelos que o cercam (BECCARI apud 
BITTENCOURT, 2014, p. 4). 

 

A prática do Voyuerismo, nos dias atuais, tem saído do âmbito privado e evadido 

para os espaços públicos urbanos, fomentado pela cultura da vigilância, coletando 

imagens com apelos sexuais, que são franqueados em postagens no Facebook. Mark 

Zuckerberg, nos primórdios da criação do Facebook, estimulou esse apelo ao sex 

appeal, o que já evidenciava um campo fértil para a prática do erotismo na rede:  

 

Empregando o tipo de código de computador normalmente usado para 
classificar jogadores de xadrez (e que talvez se aplicasse também a 
esgrimistas), ele convidou os usuários a comparar duas fotos de 
pessoas do mesmo sexo e dizer qual era a mais “sexy”. À medida que 
a classificação de uma pessoa ia “esquentando”, sua imagem era 
comparada com as de outras pessoas também cada vez mais sexies 
(KIRKPATRICK apud BARD, 2010, p. 18, grifo nosso). 

                                                 
63 Dados disponíveis em: 
https://estilo.uol.com.br/comportamento/noticias/redacao/2015/04/07/voyeurismo-nao-e-so-curiosidade-
sobre-a-intimidade-alheia.htm. Acesso em: 19/02/2017. 
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 A página Bom dia Metrô, no Facebook, foi um exemplo deste tipo de 

comportamento grotesco praticado na rede, com forte apelo sexual, através do olhar 

mal-intencionado de um observador sobre partes sensuais do corpo das passageiras, 

principalmente os decotes e nádegas. Diferentemente, do flâneur64 parisiense, este 

indivíduo não está disperso e explora, sem qualquer consentimento, o corpo alheio. Na 

descrição de sua página inicial, se apresenta como local de conteúdo voltado para a 

moda urbana diária usada pelas usuárias do veículo, chamadas de “beldades do vagão”, 

e estimula a colaboração de outros, fornecendo um email para que as fotos sejam 

enviadas, e assim, publicadas no site. Contudo, apesar de se travestir sob o argumento 

de análise das roupas na legenda, pelo ângulo das fotos, conforme visto na imagem65 e 

em outras publicadas, fica explícito que o foco do observador não é a análise do 

vestuário, com certo tom irônico, mas sim expor partes íntimas das passageiras desse 

transporte, explicitando o voyeurismo virtual.  

Depois de ter causado bastante polêmica, quando alguns dos alvos se 

reconheceram, e ter sido foco de reportagem da Rede Record, a página saiu do ar. Essa 

prática, além de expor a fragilidade de um meio de controle ainda pervertido, sob o 

amparo do anonimato, também expõe a legislação brasileira que está bastante defasada 

em comparação com a velocidade do desenvolvimento tecnológico, onde há um 

verdadeiro conglomerado de câmeras dispostas a vigiarem o que lhe for alheio66. Esse 

tipo de conteúdo grotesco demonstra como alguns indivíduos ainda não sabem 

aproveitar a liberdade oferecida pelos avanços tecnológicos, e promovem uma 

verdadeira libertinagem cada vez mais explícita. Na era pós-moderna67, os indivíduos 

sob intensa vigilância fomentada pelo avanço tecnológico estão cada vez mais 

vulneráveis. Moraes (apud BITTENCOURT, 2014) ao elaborar uma síntese dos demais 

pensadores acerca do pós-modernismo, foca algumas características inerentes à 

                                                 
64 O conceito de flâneur está ligado ao indivíduo que vagueia de forma ociosa pelas ruas da cidade, e que 
se permite seduzir pela sua curiosidade em torno de circunstâncias banais. “[...]fútil, insignificante, 
extremamente curioso, sempre em busca de emoções baratas” (RATTIER, 1857, apud  BENJAMIN, 
1994, apud  BITTENCOURT, 2014, p. 5). 
65 Ver Anexos, item 10 p.73. 
66 Dado disponível em: http://www.estadao.com.br/noticias/geral,pagina-no-facebook-demonstra-
voyeurismo,939769. 
http://noticias.r7.com/tecnologia-e-ciencia/fotos/pagina-do-tarado-do-metro-e-apagada-no-facebook-
20121005-12.html#fotos. Acesso em: 02/02/2017.  
67“Estamos vivendo na era do panóptico por meio de métodos tecnológicos de observação e 
monitoramento social” (REBOUÇAS apud BITTENCOURT, 2014, p. 6, grifo no original). 
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conjuntura atual, dominada por incertezas, trocas de valores, e majoritariamente, 

hedonista.  

 Nesse novo contexto, surge uma segunda vertente: já não se trata mais tão 

somente do voyeurismo, em que o observado é uma vítima do olhar maldoso alheio, 

mas sim, do estimulador desse olhar, com forte apelo sexual. O indivíduo torna o seu 

corpo em objeto de desejo e contemplação por terceiros. Surgem, então, modas que 

viralizam no Facebook, por exemplo, o “Desafio do dedo”, quando mais uma vez, as 

selfies exercem seu poder de atração sobre os usuários da rede social. Neste desafio, 

mulheres tiram fotos de si mesmas, seminuas, em frente ao espelho, cujo desafio 

consiste em posicionar o dedo indicador, de forma correta, para que a imagem refletida 

no espelho tenha os mamilos e parte genital cobertas por esse mesmo dedo, conforme 

imagem 68.  

 Em reportagem realizada pelo portal de notícias IG69, que apurou junto ao jornal 

britânico Daily Mail, o início da moda ocorreu quando uma famosa youtuber americana, 

Aimee Davison, viu uma personagem de anime fazer a pose, ilustrada pelo japonês Sky-

FreeDom, e decidiu reproduzir a selfie, só que vestida. O vídeo teve mais de 800 mil 

visualizações e despertou em muitas mulheres a vontade de reproduzir a selfie, só que 

imitando o original do desenho. Outros desafios também surgiram como o “Desafio da 

cintura A4”, que estourou na China. Ao invés do dedo, a folha de papel que cobria o 

corpo. Outro tipo de publicação que circula de forma mais clandestina, no Facebook, 

são as nudes70, cuja tradução significa nu. O compartilhamento de nudes, praticado nas 

redes sociais, é um dos maiores exemplos da veneração do homem pós-moderno pelo 

corpo, e da imperialização do exterior sobre o interior.  

 

Essa dominância do exterior sobre o interior nos leva a compreender o 
poder que a glorificação e exibição do corpo humano passaram a 
assumir no mundo contemporâneo, efetivamente por meio das mais 
diversas formas de estimulação e exaltação do corpo (SANTAELLA 
apud BITTENCOURT, 2014, p. 14). 
 

A circulação dessas imagens é impulsionada pela funcionalidade de 

comunicação privada, através do Messenger no Facebook, no qual um usuário pode 

                                                 
68 Ver Anexos, item 11 p.73. 
69 Dado disponível em: http://delas.ig.com.br/comportamento/2016-12-02/desafio-do-dedo.html 
Acesso em: 02/02/2017.  
70 Fotos que usuários das redes sociais tiram de si mesmos nus ou de partes íntimas, e, geralmente, 
enviam para parceiros, através de mensagens privadas, contidas nesses aplicativos. Se tornou um 
comportamento para erotizar, virtualmente, os relacionamentos. 
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enviar uma foto mais íntima para um destinatário determinado. Contudo, dependendo da 

intenção de quem recebe tal tipo de conteúdo, algo tão íntimo pode ser exposto ao 

público, por motivos de vingança, algo que ficou conhecido como revenge porn.  

Um dos casos mais chocantes sobre essa falta de pudor na divulgação íntima 

alheias ocorreu em 2012, nos Estados Unidos. De acordo com a revista Todateen71, 

Amanda Todd, de apenas 15 anos, cometeu suicídio após sofrer bullying por conta do 

vazamento de fotos das partes íntimas do seu corpo. Quando tinha 12 anos, Amanda foi 

induzida por alguns usuários a mostrar partes do seu corpo, durante uma conversa em 

sala de bate-papo. Um ano depois, Amanda começou a receber ameaças de um dos 

usuários do chat, no Facebook, que dizia que divulgaria suas fotos para os familiares e 

amigos, caso ela se recusasse a se despir para ele. O indivíduo conhecia Amanda, e além 

de cumprir sua ameaça, usou a foto dos seus seios como o perfil de uma página criada 

por ele no Facebook. Com a repercussão do caso na comunidade, Amanda fez um vídeo 

para relatar o seu sofrimento com a perda do respeito das pessoas e por não conseguir 

tiras as fotos de circulação. Ela começou a sofrer depressão, usar drogas, se auto-mutilar 

e fazer uma tentativa mal sucedida de suicídio com a ingestão de alvejante. Após uma 

internação e uma overdose de antidepressivos, ela voltou a receber mensagens de ódio e 

de incentivo para que tirasse a própria vida, o que acabou ocorrendo em outubro de 

2012. Amanda foi encontrada sem vida, ela havia se enforcado. 

 Aqui no Brasil, de acordo com matéria do The Huffington Brasil72, o vazamento 

dos nudes, por revenge porn, se tornou uma questão social crítica. Em fevereiro de 

2017, a Câmara aprovou o projeto de lei 5.555/201373. De acordo com a ementa do PL, 

a exposição íntima é reconhecida como uma forma de violência contra a mulher. Pelo 

texto, o crime é tratado como um atentado à honra da vítima. O agressor pode ser 

penalizado com até três anos de reclusão, e se for alguém que manteve relacionamento 

com a vítima, a pena poderá ser aumentada em um terço. No caso da vítima, menor de 

18 anos, a pena poder ser aumentada em 50%.   

O privado do quarto, que na modernidade permitia que o indivíduo encontrasse a 

si mesmo, produzindo sua intimidade e assim o florescimento do eu, na era pós-

                                                 
71 Disponível em: http://todateen.com.br/souassimtt/entenda-o-caso-de-amanda-todd-a-adolescente-que-
cometeu-suicidio-por-sofrer-bullying/. Acesso em: 10/05/2017. 
 
72 Dado disponível em: http://www.huffpostbrasil.com/2017/03/18/o-que-faz-o-vazamento-de-nudes-ser-
um-problema-sem-solucao-na-ju_a_21901836/. Acesso em: 20/03/2017. 
73 Lei de autoria do deputado João Arruda (PMDB-PR). 
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moderna tem se tornado para alguns indivíduos um âmbito do culto ao eu, através de 

práticas com o devassamento do corpo. "Sem abandonar o fértil terreno da intimidade, 

porém, as tiranias atuais esquecem os pudores para ultrapassar aqueles muros que antes 

protegiam o âmbito privado" (SIBILIA, 2008, p. 73). A grande questão é que quando a 

intimidade do corpo sai do âmbito privado para cair no domínio público, as 

conseqüências podem ser devastadoras para as vítimas desse tipo de exposição. 

 

 

 

4 – O GROTESCO TERATOLÓGICO E O COMBATE AO CYBERBULLYING 

  

Segundo Sodré e Paiva (2002), o grotesco teratológico estaria ligado às 

deformações, desproporcionalidades, muitas vezes, sendo utilizadas referências risíveis 

para caracterizar algo considerado uma aberração. O grande cerne do grotesco, em 

qualquer categoria que se encontre expresso, será o de criar alguma sensação em quem 

apreciar a sua expressão, lhe permitindo diferentes reações desde a provocação do riso 

ao espanto ou horror. 

 

O modo grotesco de representação do corpo e da vida corporal 
dominou durante milhares de anos na literatura escrita e 
oral. Considerado do ponto de vista da sua difusão efetiva, predomina 

ainda no momento presente: as formas grotescas do corpo 
predominam na arte não apenas dos povos não europeus, mas mesmo 
no folclore, europeu (sobretudo cômico); além disso, as imagens 

grotescas do corpo predominam na linguagem não-oficial dos povos, 
sobretudo quando as imagens corporais se ligam às injúrias e 
ao riso; de maneira geral, a temática das injúrias e do riso é quase 
exclusivamente grotesca e corporal; [...] (BAKHTIN, 1993, p. 278, 
grifo no original). 

 

O culto ao corpo perfeito e harmonioso provinha dos cânones clássicos, que 

consideravam o corpo como algo meticulosamente acabado, o que vai contra a 

concepção da imagem grotesca do corpo, que inclusive, possui uma natureza anti-

canônica: 

 

Bakhtin detém-se longamente nas descrições feitas por Rabelais de 
pessoas com narizes enormes, orelhas desproporcionais, outras com 
testículos deformados e pênis tão grandes que alguns podiam ser 
enrolados como cinto seis vezes ao redor corpo. Diferentemente do 
corpo definitivo e acabado, nos termos do cânone clássico, o corpo 
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grotesco presta-se à metamorfose e à mistura, ensejando uma 
“bicorporalidade” em que os elementos se alteram e se encadeiam aos 
seguintes (SODRÉ; PAIVA, p. 59, 2002). 

 

Por isso, o grotesco teratológico, justamente por passar longe de todos os 

padrões estéticos impostos, acabou se tornando objeto de espetacularização para atrair o 

público em circos ao longo do século XIX. Já Hitler, o considerava como um elo frágil 

que vulnerabilizava o mito do corpo alemão venerado por ele, o que suscitou a sua 

obsessão em eliminá-lo no século XX. Na pós-modernidade, se tornou objeto de 

ridicularização praticado pelo cyberbullying nas redes sociais.  

Neste capítulo, será mostrado como o grotesco, através do teratológico, vem 

conseguindo se desvencilhar do estigma de servir de espetáculo para terceiros ou objeto 

de ridicularização, para se tornar inspiração para muitas pessoas e uma crítica à 

plasticidade do mundo virtual. 

 

4.1 – O disforme e a crítica ao belo 

 

Na Idade Média e no Renascimento, o conceito de belo esteve relacionado a uma 

objetividade. Imnanuel Kant74, um dos grandes filósofos da Era Moderna, é quem 

introduz a percepção subjetiva, estetizando assim, o conceito de belo. Ou seja, começou 

a ser levado em conta, o sentimento que determinada obra, através da sua beleza, 

desperta no indivíduo que a aprecia, já que este é o cerne dos cânones clássicos. Nesse 

contexto, alguns autores defenderam outra vertente, confrontando o belo com a estética 

do grotesco. 

 

Essas são as tendências primordiais dos cânones da nova época. É 
perfeitamente compreensível que, desse ponto de vista, o corpo do 
realismo grotesco lhes pareça monstruoso, horrível e disforme. É 
um corpo que não tem lugar dentro da “estética do belo” forjada na 
época moderna (BAKHTIN, 1993, p. 26, grifo nosso). 

 

                                                 
74 Segundo Kant, a sociedade burguesa tinha como objetivo associar a ‘boa sociedade’ ao ‘bom gosto’ 
(NAVIA apud BORGES, 2002). 
Disponível em: https://www.ufrgs.br/psicopatologia/lpa/bento_01.htm#_ftn14. Acesso em: 13/01/2017. 
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Esses mesmos autores também afirmavam que uma imagem pode causar 

estranhamento, mas não significa que ela seja necessariamente feia (SODRÉ; PAIVA, 

2002): 

 

O feio (tradicionalmente identificado ao 'mau', assim como o belo era 
tido como 'bom'), por sua vez, não é um simples contrário do belo, 
porque também se constitui em um objeto ao qual se atribui uma 
qualidade estética positiva. Ou seja, se retirarmos do belo um traço 
positivo que o constitui como tal (por exemplo, a proporção e a 
harmonia), não produzimos automaticamente o feio. Esta última 
qualidade tem seu modo específico de ser, requer uma produção 
particular, que não é o puro negativo do belo (SODRÉ; PAIVA, 2002 
p. 19). 
 

Sodré (1992) afirma que a oposição entre signos é uma condição de existência 

para ambos, onde um dá significação ao outro. E nessa contraposição, o “belo” e o 

“grotesco” acabam criando uma dualidade75.  

 

O belo é, desde o antigo grego, ora a expressão de uma simetria ou de 
uma conciliação entre contrários, ora uma tensão especialmente 
mantida entre coisas opostas. Havia, na verdade, diferentes tipos de 
beleza: to kálon (o belo estético, harmonioso, decorativo) e to prépon 
(o belo efetivo, ligado a um saber e um poder persuasivos, práticos). 
Esta mesma categorização ocorria entre os romanos, que distinguiam 
entre o pulchrum (o harmonioso e decorativo) e o decorum, aquilo que 
convém, ou seja, uma concepção política de beleza. O belo e o bom 
combinados eticamente, transformando-se em ideal de vida (SODRÉ; 
PAIVA, 2002, p. 17, grifo no original). 
 

Bakhtin (1993), em sua análise sobre a estética do grotesco, também vai afirmar 

que o grotesco surgiu como uma verdadeira contrapartida à estética clássica, que 

venerava e fazia apologia ao corpo perfeito. Destacou que era um movimento que 

rompia com os cânones de sua época, especialmente na Idade Média, onde a cultura 

popular transformava as proibições impostas pela cultura elevada, em momentos de 

alegria. O carnaval, por exemplo, era um momento em que o indivíduo se libertava, 

mesmo que de forma temporária, de todos os tabus impostos, uma espécie de segunda 

vida.  

 

                                                 
75 “Segundo o princípio dialógico da complexidade, a ambigüidade presente nos opostos se faz necessária 
para a existência individual de cada extremo, isto é, somente nos é possível entender o alto porque existe 
o baixo, o grande por causa do pequeno, o efêmero pelo saudável (e vice-versa em todos os exemplos); 
[...]” (FORTUNATO, 2010, p. 2-3).  
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No entanto, mesmo nesse estágio, e sobretudo em Rabelais, as 
imagens grotescas conservam uma natureza original, diferenciam-se 
claramente das imagens da vida cotidiana, preestabelecidas e perfeitas. 
São imagens ambivalentes e contraditórias que parecem disformes, 
monstruosas e horrendas, se consideradas do ponto de vista da estética 
“clássica”, isto é, da estética da vida cotidiana preestabelecida e 

completa.  A nova percepção histórica que as trespassa, confere-lhes 
um sentido diferente, embora conservando seu conteúdo e matéria 
tradicional: o coito, a gravidez, o parto, o crescimento corporal, etc., 
com toda a sua materialidade imediata, continuam sendo os elementos 
fundamentais do sistema de imagens grotescas. São imagens que se 
opõem às imagens clássicas do corpo humano acabado, perfeito em 
plena maturidade, depurado das escórias do nascimento e do 
desenvolvimento (BAKHTIN, 1993, p. 22, grifo no original). 
. 

Sodré (apud FORTUNATO, 2010, p. 3) irá corroborar a proposição de Bakhtin, 

definindo o grotesco como “[...] o fabuloso, o aberrante, o macabro, o demente – enfim, 

tudo que à primeira vista se localiza numa ordem inacessível à ‘normalidade’ humana”. 

Kayser (apud BAKHTIN, 1993) resumirá o grotesco em toda a estranheza que há no 

mundo. Na literatura, Victor Hugo foi ímpar em abordar o assunto com sensibilidade, e 

dando a importância do grotesco ao drama76.  

Sodré e Paiva (2002) afirmam que um dos maiores escritores da França no 

século XIX, com o prefácio Cromwell, foi o primeiro a refletir sobre o assunto, 

trazendo-o para o foco da estética, sob a égide de uma releitura da cultura popular, com 

a crítica ao estereótipo da tradição clássica. Tentava através de suas obras associar 

“beleza” ao grotesco, sincretizando os valores cristãos às sua obras grotescas, para 

demonstrar que nem tudo na criação é humanamente belo, e de certa forma, legitimar a 

coexistência entre o feio e o belo, assim como o disforme e o gracioso.  

 

O aspecto essencial do grotesco é a deformidade. A estética do 
grotesco é em grande parte a estética do disforme. Mas, ao mesmo 
tempo, Hugo enfraquece o valor autônomo do grotesco, considerando-
o como meio contraste para a exaltação do sublime. O grotesco e o 
sublime completam-se mutuamente, sua unidade (que Shakespeare 
alcançou melhor que qualquer outro) produz a beleza autêntica que o 
clássico puro é incapaz de atingir (BAKHTIN, 1993, p. 38, grifo 
nosso). 
 

Sua obra, O Corcunda de Notre-Dame77, de 1831, ganhou status de romance 

histórico. A história é ambientada em 1482 na cidade das luzes, Paris, com suas diversas 

                                                 
76 “No pensamento moderno, pelo contrário, o grotesco [...] está em toda parte: por um lado, cria o 
disforme e o horrível; por outro, o cômico e o bufo” (HUGO apud BAKHTIN, 1993, p. 38). 
77 Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Notre-Dame_de_Paris_(livro). Acesso em: 19/01/2017. 
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classes sociais que envolviam a realeza, o clero, e os menos favorecidos, por exemplo, 

os ciganos, órfãos, entre outros. O personagem principal é Quasímodo78, um rapaz 

marcado por sua deformação física, ele era corcunda e coxo, e fora adotado pelo 

arquidiácono, Claude Frollo da Catedral de Notre Dame. Considerado um monstro e 

dominado por seu tutor, ali vivia a tocar os sinos sem se deixar ser visto. Na história, se 

forma uma espécie de triângulo amoroso platônico, onde ambos se apaixonam pela bela 

cigana Esmeralda. Enquanto, Frollo vivia um conflito interior entre a vida religiosa e o 

desejo de possuir sexualmente Esmeralda, Quasímodo era um ser humano dotado de 

grande sensibilidade e que nutria um amor puro, imaculado por Esmeralda, que no livro 

é retratada como a personificação da beleza.  

Havia uma grande delicadeza de sentimentos em seu caráter e em suas ações, 

não mensurando esforços para proteger sua amada, acusada injustamente de um 

assassinato, que contrastavam com a aparência grotesca de Quasímodo. Victor Hugo 

ofereceu um novo estereótipo de herói. Há uma axiologia na obra de fundo moralizante, 

que busca fazer o leitor ter uma reflexão sobre não olhar apenas as aparências, pois, 

muitas vezes a verdadeira beleza está refletida de forma subjetiva no caráter, e não no 

estereótipo físico. 

 

Victor Hugo foi o primeiro a teorizar o fenômeno na obra Cromwell, a 
qual enfatiza a importância do grotesco no drama e critica fortemente 
as idealizações artísticas, abrindo espaço para o extravagante, o feio, o 
desproporcional que passam a ser vistos por Hugo como a 
reinterpretação culta da espontaneidade popular. (BITTENCOURT et. 
al., 2010, p. 12). 

 

Outra obra que vale lembrar, de Victor Hugo79, e que também destaca o grotesco 

na deformidade física de um de seus personagens principais é sua obra “O homem que 

ri”, de 1869. O livro narra as desventuras de Gwynplaine, que fora vendido quando 

criança, e teve seu o rosto desfigurado, adquirindo uma cicatriz nos cantos da boca que 

o deixa com a aparência grotesca de estar sempre rindo. Na história, ao ser abandonado, 

o seu caminho se cruza com o de Dea, uma menina órfã e cega, que ele salva em uma 

nevasca. Os dois passam a conviver juntos e são adotados por Ursus, e começam a se 

                                                 
78 Ver Anexos, item 12 p.74. 
79 “A exemplo do discurso estético hegemônico (o neoclássico), Hugo procede sempre com argumentos 
de autoridade: o grotesco simplesmente ‘é’, assim como ele o descreve, ora conceito, ora imagem. E se 
estende até onde ele bem entende, para impor seu programa teórico contra-hegemônico. Grotesco é o 
cômico, o feio, o monstruoso, a palhaçada, mas, sobretudo, um modo novo e geral de conceber o fato 
estético, [...]” (SODRÉ; PAIVA, 2002, p. 44, grifo nosso). 
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apresentar ao público, ganhando certa notoriedade por suas peculiaridades. O autor 

também dá uma vertente romântica a sua obra, ao descrever a pureza do amor que surge 

entre Gwynplaine e Dea. Contudo, Gwynplaine começa a se sentir desconfortável diante 

de Dea, por conta de sua cicatriz. Mas por ironia, Dea era cega, e por sua condição, não 

faria qualquer diferença em relação ao seu amor. Na obra, o elemento da aparência 

grotesca é o grande responsável pelo rompimento da parceria80.  

Victor Hugo além de usar o grotesco, como característica marcante das 

aparências das suas personagens principais, também o usa para dar um toque 

diferenciado a sua escrita, como um instrumento de crítica à sociedade da época com 

todos os seus paradigmas e ditames de conduta e modelos estereotipados.  

 

Hugo partiu, portanto, de algo que já estava no ar, no espírito do 
tempo: a celebração dessa antítese que os italianos chamam de 
disgusto, não neste caso para ser traduzida como a experiência 
negativa de desgosto ou desprazer, e, sim, precisamente, como o 
prazer ativo com a abjeção ou tudo aquilo que cause aversão ao 
julgamento estético proferido pela “bela alma”, ao sensato cânone 
clássico do gosto, proclamado por Kant (e, de modo geral, pela 
chamada primeira estética alemã) como universal (SODRÉ; PAIVA, 
2002, p. 46, grifo no original). 
 

 Em 2001, a Dreamworks também experimentou com louvável sucesso de crítica 

e bilheteria a fórmula “ogro+herói”, dando vida ao famoso personagem que dá nome ao 

filme, Shrek81, inspirado no livro homônimo, escrito por William Steig, em 1990. Era 

um novo formato que faz uma paródia aos filmes da Disney, com seus príncipes belos e 

destemidos. O elemento grotesco da paródia, com o uso do grotesco escatológico, com 

flatulências, arrotos, dentre outras características fisiológicas humanas e imperfeições é 

que fazem com o que os espectadores consigam se identificar com a personagem, que 

faz do humor, um grande recurso ao tornar a sua aparência teratológica mais simpática 

ao público. Shrek é bem diferente dos heróis da Disney, um tanto plásticos, tanto que 

são descritos como encantados, o que lhes tira de certa forma a humanidade, 

caracterizada por defeitos e falhas pertinente a essa natureza. 

 O grotesco Shrek teve tamanho apelo popular que o personagem foi além do 

imaginário, e foi transportado para a vida real ao ganhar uma estrela na calçada da fama, 

em 2010, foi tema de outras expressões artísticas como musicais, entre outros.  

                                                 
80 Disponível em: http://resumodopera.blogspot.com.br/2015/02/resenha-o-homem-que-ri.html. 
Acesso em: 10/01/2017. 
81 Dado disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Shrek. Acesso em: 20/01/2017. 
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Na esteira desse processo crítico à estética do belo, o cinema apresenta 
uma personagem híbrida, que, ao mesmo tempo é bela e grotesca, 
standard e nonsense, estereótipo e arquétipo: o ogro bonzinho Shrek, 
protagonista de três longas-metragens de mesmo nome 
(FORTUNATO, 2010, p. 2, grifo no original). 

 

O filme de animação conta a história de Shrek, descrito como a personificação 

do grotesco, num misto de comédia e fantasia, conquistou até mesmo os adultos, e foi o 

primeiro filme de animação a ganhar um Oscar, em 2002, cuja categoria fora criada 

nesse mesmo ano. Shrek é um ogro ranzinza, que levava uma vida acomodada em seu 

em seu pântano, e que se aproveita de sua aparência para espantar qualquer um que 

ameaçasse a paz que encontrava na própria companhia.  

Sua vida pacata termina, quando diversas criaturas de contos de fadas vão buscar 

refúgio em seu pântano para fugirem do perverso Lorde Farquaad. O filme utiliza outro 

elemento grotesco também crucial ao sucesso do filme, o uso de personagens ligados às 

fábulas populares, que mexem com o sentimento onírico do espectador fazendo os 

adultos remeterem aos contos quando ouviam ainda crianças, o que cria outro elemento 

identificador com o filme. Com esse pano de fundo, em busca do seu sossego Shrek vai 

até Farquaad para tentar negociar o retorno delas, e recebe como condição o resgate da 

princesa Fiona. Outra característica do grotesco no filme, e em muitas animações, é a 

junção da característica exclusivamente humana, a fala, em personagens animalescos 

desprovidos de tal característica, por exemplo, o burro falante, que acaba se tornando o 

seu grande companheiro. Na companhia do burro, Shrek vai ao encontro da princesa. 

Fiona, a princesa que aguarda o resgate, se decepciona com a aparência do seu bravo 

resgatador, pois esperava um belo príncipe de contos de fadas.  

O enredo mostra também outro lado do personagem Shrek, uma abordagem mais 

sensível, pois ao voltar para casa, ele pretende construir um muro para preservar sua 

solidão. O motivo para isolar se deve ao fato de Shrek não querer ser mais julgado por 

sua aparência, antes mesmo de conhecerem a sua essência interior. No desdobramento 

do filme, o foco se volta para a aparência de Fiona, que se transformava em ogra, no fim 

do dia, por conta de um feitiço. Sua natureza verdadeira permaneceria após um beijo de 

amor verdadeiro, que aconteceu após um beijo de Shrek. A verdadeira aparência da 

princesa era de ogra, perante os olhos de Shrek, ela era linda. 

Uma animação que faz uma verdadeira crítica à ditadura da beleza imposta pela 

mídia, através da cultura de massa, que vende a ideia do belo, principalmente, para as 
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mulheres. As mesmas são incentivadas a comprarem produtos na esperança de ficarem 

tão lindas quanto às artistas do comercial. É vendida a ideia de que têm que ser lindas 

para serem aceitas socialmente, especialmente pelo sexo oposto. 

Todos os três exemplos trazidos: Quasímodo, Gwynplaine e Shrek não 

inspiraram pela estética, ao contrário, eles eram estigmatizados por suas aparências, mas 

a nobreza de suas ações em favor de quem amavam, não permitiu que fossem rotulados 

apenas por suas aparências, mas sim por suas ações. Na vida real, não é diferente. “Esse 

mundo possui uma integridade e leis estéticas especiais, um critério próprio de perfeição 

não subordinado à estética clássica da beleza e do sublime” (BAKHTIN, 1993, p. 31). 

Há dois casos muito emblemáticos de pessoas que decidiram usar sua aparência, que 

diante dos padrões estéticos contemporâneos são consideradas grotescas, como 

verdadeiras lições de vida que podem oferecer valores muito além daqueles que se 

resumem a “belas embalagens ocas por dentro”, e que são reverenciados pela cultura de 

massa.    

 

4.2 – Inspirações de vida 

 

No capítulo 1, foi visto como Hitler tinha uma verdadeira obsessão pelo corpo 

perfeito, herdado da Antiguidade, período pelo qual nutria uma profunda admiração. 

Manipulando a opinião pública, conseguiu por em prática a sua ideologia doentia, para 

eliminar aqueles a quem considerava o elo frágil, entre eles, os disformes.  

 Atualmente, Sibilia (2003) vai alertar sobre uma possível ação, travestida pelo 

progresso da biotecnologia, em que os genes poderiam ser manipulados para evitar o 

surgimento de doenças, e retardar até mesmo o envelhecimento. Ou seja, conhecimento 

extraordinariamente poderoso que se for mal utilizado pode despertar o temor de uma 

volta da eugenia82, preconizada por Hitler, só que nos moldes contemporâneos, sob o 

respaldo de aprimoramento da espécie.  

 

A utilização das ferramentas tecnocientíficas para “melhorar a raça 
humana”, sabe-se, foi um componente importante do programa 
nazista, com seus projetos de eugenia com vistas a “purificar” a 

                                                 
82 “O termo eugenia foi cunhado em 1883 por um precursor da estatística que, curiosamente, também era 
primo de Charles Darwin. Os estudos de Sir Francis Galton sobre os mecanismos de hereditariedade em 
vários pares de gêmeos levaram-no a concluir que certas características humanas – como inteligência, por 
exemplo – eram transmissíveis por via genética. Galton dedicou-se a conceber os métodos capazes de 
‘melhorar’ a espécie humana, com o intuito de criar um ser ‘superior’” (SIBILIA, 2003, p. 147-148, grifo 
no original). 



59 
 

  

espécie em sua base biológica, estimulando a propagação das 
características próprias aos arianos – considerados “superiores” – e a 
eliminação da linhagem dos demais grupos étnicos, bem como dos 
doentes mentais e de todos aqueles que sofriam malformações físicas. 
Essa ambição, colocada em prática e levada aos extremos do horror na 
Alemanha de Hitler, é outro sintoma do impulso fáustico que hoje 
parece renascer, com características renovadas, acompanhando o 
desenrolar da tecnociência bioinformática e seus projetos 
transcendentes (SIBILIA, 2003, p. 147, grifo no original). 

Sibilia (2003) se refere como “inadequado”, àqueles que não se encaixava ao 

padrão harmonioso da estética de Hitler e acabaram se tornando alvo da “limpeza” 

civilizatória, visando a pureza racial. Bauman (1998) também traz uma ideia muito 

parecida com a da autora, inserida no contexto pós-moderno, quanto àqueles que não se 

encaixam nos padrões estabelecidos e seriam considerados uma espécie se “sujeira” que 

ameaça a ordem estabelecida. 

 

(...) entre as numerosas corporificações da “sujeira” capaz de minar 
padrões, um caso – sociologicamente falando – é de importância 
muito especial e, na verdade, única: a saber, aquele em que são outros 

seres humanos que são concebidos como um obstáculo para a 
apropriada “organização do ambiente”; em que, em outras palavras, é 
uma outra pessoa ou, mais especificamente, uma certa categoria de 
outra pessoa, que se torna “sujeira” e é tratada como tal. (BAUMAN, 
1998, p.17). 

 

No bojo do realismo grotesco que rebaixava o corpo, materializando-o sob 

aspectos carnais, e o desmistificando, Sodré e Paiva (2002) vão dizer que o grotesco 

retrata de forma inquietante, e até mesmo risonha, os aspectos mais esdrúxulos ligados 

ao corpo, sempre ligado ao conflito entre culturas e corporalidade, contra a ordem 

cultural estabelecida.  

 

Dissemos que o grotesco da Idade Média e do Renascimento, 
impregnado da visão carnavalesca do mundo, libera a este último de 
tudo que nele pode haver de terrível e atemorizador, torna-o 
totalmente inofensivo, alegre e luminoso. Tudo que era terrível e 
espantoso no mundo habitual, transforma-se no mundo carnavalesco 
em alegres “espantalhos cômicos”. O medo é a expressão extrema de 
uma seriedade unilateral e estúpida que no carnaval é vencida pelo 
riso (Rabelais elabora magnificamente esse tema na sua obra, 
principalmente através do “tema de Malbrough”). A liberdade 
absoluta que caracteriza o grotesco, não seria possível num mundo 
dominado pelo medo (BAKHTIN, 1993, p. 41). 

  

O riso também é visto como uma válvula de escape, um meio para lidar com as 

desventuras e dissabores da vida, tornando-a mais tolerável: 
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Rindo o homem se esquece de si, das agruras de um mundo de 
sofrimento e morte. Curiosamente, é também o riso que o alerta para 
estes mesmos problemas. Trata-se de um esquecimento provisório, de 
um desvio passageiro, que logo o leva de volta para onde estava, para 
aquilo de que buscava fugir. Trata-se de um fenômeno paradoxal, 
portanto, que ao afastar, aproxima e ao tentar produzir esquecimento 
reforça a memória e a lembrança (ACSERALD apud FORTUNATO, 
2010, p. 6). 

 

Na idade Média, o riso sarcástico era utilizado como forma de ridicularização, 

especialmente de pessoas ligadas à ordem estabelecida, como o deboche dos monges, 

Bakhtin (1993) vai dizer que o riso vai sofrendo uma transformação ao longo do tempo, 

deixando seu aspecto positivo jocoso, para assumir uma forma mais irônica, sarcástica, 

e a representações grotescas do corpo se ligam cada vez mais às injúrias e ao riso, com 

intenções satíricas e exagerando caricaturalmente algo negativo, beirando a 

monstruosidade. 

 

Nas grosserias contemporâneas não resta quase mais nada desse 
sentido ambivalente e regenerador, a não ser a negação pura e simples, 
o cinismo e o mero insulto; dentro dos sistemas significantes e 
valorativos das novas línguas, essas expressões estão totalmente 
isoladas (também o estão na organização do mundo): são fragmentos 
de uma língua estrangeira, na qual se podia outrora dizer alguma 
coisa, mas que agora só expressa insultos carentes de sentido. 
(BAKHTIN, 1993, p. 25). 

 

Hoje, no contexto das aparências, o grotesco teratológico tem estado na mira dos 

praticantes do chamado cyberbullying, que no ambiente virtual, fomentam brincadeiras 

de gosto duvidoso, que se travestem de humor, para provocar o riso cômico ao focar 

indivíduos em situações degradantes ou com aparências disformes que se encontram 

foram dos padrões estipulados de beleza. Promovem uma conotação pejorativa, 

promovendo o divertimento de alguns, às custas do sofrimento alheio.  

Essa prática não é de hoje, os disformes também serviram de espetáculo para o 

entretenimento popular, de 1840 a 1970, através dos circos exóticos itinerantes que 

apresentavam pessoas com anomalias, e eram consideradas verdadeiras aberrações. 

Inclusive, o próprio Shrek, foi inspirado em Maurice Tillet83, uma das atrações desse 

espetáculo que fazia sucesso, o show dos horrores. Após sofrer acromegalia, aos 17 

anos, houve um crescimento das extremidades do seu corpo desproporcional em relação 

                                                 
83 Ver Anexos, item 13 p. 74.  
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às demais partes 84. Sodré e Paiva (2002), ao analisar a programação televisiva, a partir 

da década de 60, vão demonstrar que essa espetacularização do disforme migrou para o 

meio televisivo em busca de uma audiência, ainda incipiente, mas que vibrava com esse 

tipo de programação que rebaixava os padrões, e sendo expostos como curiosidades 

conforme ocorriam nas feiras. 

Mas diante de todas essas ameaças externas, o grotesco teratológico tem 

encontrado seu espaço para o enfrentamento das discriminações e à apologia. Num 

mundo onde o parecer tem sobrepujado a significância dos indivíduos, dois exemplos de 

pessoas, consideradas sob o aspecto teratológico, irão respaldar sua aparência sob um 

discurso espiritualizado, de mais importante do que se aparenta ser é o que se é. 

Conforme Hugo aliou, em algumas de suas obras, os elementos da fé cristão aos seus 

personagens respaldando esse mesmo lema, “o discurso cristão se concentra na essência 

do eu: o importante é o que se é. Essa relação ao sujeito consigo se torna, precisamente, 

a grande incógnita a ser desvendada” (SIBILIA, 2003, p. 93, grifo no original). O 

verdadeiro sentido da vida não está no parecer, uma definição extremamente rasa, mas 

sim no que se é, e que muitas vezes não podem ser percebidas pelos olhos naturais.  

 

4.2.1 – Exemplo de vida: Lizzie Velasquez 

 

Lizzie Velásquez85 é uma jovem norte-americana, de 28 anos, que não passa 

despercebida por onde passa. Sua aparência é um tanto incomum. Lizzie sofre de uma 

doença congênita raríssima – a síndrome de Marfan, que não permite que a jovem 

acumule gordura corporal e assim ganhe peso, tendo uma aparência basicamente 

resumida em pele e osso. Além dela, somente outras duas pessoas no mundo foram 

diagnosticadas com a doença86.  

Lizzie ganhou notoriedade ao fazer um discurso admirável no TedXAustin 

Women, sobre o tema “Como você se define” 87. O vídeo legendado em português já 

possui milhões de visualizações, e ela tem se tornado uma das grandes referências em 

palestras motivacionais. Lizzie conta um pouco de sua história e, de forma humorada, 

comenta algumas peculiaridades suas como: o fato de não engordar, não importa o que 

                                                 
84 Disponível em: http://guiadoscuriosos.uol.com.br/blog/2016/05/20/show-de-horrores-10-pessoas-com-
anomalias-que-viraram-atracoes-de-circo. 
Acesso em: 17/04/2017 
85 Ver Anexos, item 14 p.75. 
86 Disponível em: https://todateen.com.br/conheca-historia-de-lizzie-velasquez/. Acesso em: 17/04/2017. 
87 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=4-P4aclFGeg. Acesso em: 17/04/2017. 
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ela venha comer nunca ultrapassará a marca dos 29kg; a sua deficiência na vista direita, 

o que possibilita colocar pessoas rudes nessa posição e que ela nem conseguirá notar; e 

além de usar apenas metade de um par de lentes de contato. Lizzie fala sobre os desafios 

que enfrentou na vida por conta da sua doença. 

Desde pequena Lizzie, por sua condição, teve de lidar com o preconceito e 

aversão das pessoas, apesar de não se ver diferente das outras crianças. Por diversas 

vezes, fora vítima de bullying, costumava ser chamada de “monstro” por outras crianças 

na escola, que se negavam a brincar com ela. Ao chegar em casa e perguntar aos pais o 

que havia de errado nela, os pais se limitavam a dizer que a única diferença era seu 

tamanho menor que as demais, e que a síndrome não definiria quem ela era. Conforme 

foi crescendo, a sua aparência foi despertando comentários cada vez mais ácidos e 

cruéis, até ser vítima do cyberbullying nas redes sociais. 

No Ensino Médio, encontrou um vídeo em que era intitulada como “A mulher 

mais feia do mundo”, com mais de quatro milhões de acessos. Nos oito primeiros 

minutos do vídeo, Lizzie leu os comentários nas postagens que eram tão cruéis quanto a 

intenção do divulgador. Havia pessoas pedindo para que Lizzie fizesse um favor ao 

mundo ao colocar uma arma em sua cabeça e se matasse, por conta de sua aparência, já 

que os pais não a abortaram. Em sua palestra ela afirma que sofria muito com a 

discriminação das pessoas, e que por muitas noites, orava para que no dia seguinte 

pudesse se olhar com outra aparência no espelho. Outro caso de cyberbullying foi o uso 

de sua foto em um meme 88 – uma imagem que se espalhem rapidamente na internet. No 

meme que viralizou nas redes sociais, Lizzie aparece atrás de uma árvore aguardando 

alguém chamado Michael, que havia marcado um encontro com ela no local e, se 

encontrava atrasado. No meme, Lizzie pede para que o marque na foto. A brincadeira 

maldosa é bem evidente para provocar aqueles que possuem o nome de Michael, já que 

a aparência Lizzie não se enquadraria nos padrões estéticos.  

  

Eu vi uma tonelada de memes como este em todo Facebook 
recentemente. Eu estou escrevendo este post não como alguém que é 
vítima, mas como alguém que está usando sua voz. Sim, é muito tarde 
da noite enquanto eu digito isso, mas eu fazê-lo como um lembrete de 
que as pessoas inocentes que estão sendo colocadas nestes memes 
estão, provavelmente, até tão tarde percorrendo o Facebook e sentindo 
algo que eu não desejo ao meu pior inimigo. Eu peço que você 
mantenha isso em mente na próxima vez que você vir um meme viral 
de um estranho aleatório. No momento que você encontrá-lo pode 

                                                 
88 Ver Anexos, item 15 p.75. 
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achar divertido, mas o ser humano na foto provavelmente está 
sentindo exatamente o oposto. Espalhe o amor em palavras não 
dolorosas através de uma tela (VELASQUEZ, 2016)89. 

 

 

Mas o caráter de Lizzie revela alguém que aprendeu com as circunstâncias da 

vida a se definir muito além de sua aparência, tida como grotesca, e mostrar que o seu 

verdadeiro valor se baseia em suas qualidades como ser humano. Lizzie passou a usar 

sua história de vida e todos os desafios que encontra, no dia-a-dia, para encorajar as 

pessoas a correrem atrás dos seus objetivos e não se permitirem definir por suas 

aparências. O otimismo dessa jovem é notório, se mostrando uma mulher de fé e grata a 

Deus por tudo o que alcançou, após ter desafiado todas as limitações que a ciência 

diagnosticou que teria. Ela se considera um milagre, pois não havia líquido amniótico 

ao redor do seu corpo quando estava no ventre materno. Nasceu prematura, pesando 

menos de um quilo e quanto a sua possível sobrevivência os médicos tinha notícias 

bastante pessimistas. Segundo eles, caso sobrevivesse, teria dificuldades na fala, 

coordenação motora, na parte neurológica, resumindo, ela não faria nada sozinha.  

Ela afirma que cabe a cada um a responsabilidade de se auto-definir, e não se 

permitir que os outros a definissem por suas características tidas como monstruosas. 

Usou todas as formas de negatividade que recebera como forma de incentivos  para 

alcançar os seus sonhos, e, assim, retribuir todas as formas cruéis que as pessoas se 

manifestavam contra ela. 

O programa Domingo Espetacular, no dia 24 de novembro de 2013, fez uma 

reportagem sobre Lizzie. Hoje, a doença de Lizzie é estudada por especialista em 

genética da Universidade do Texas. Lizzie é formada em Estudos de Comunicação na 

Universidade Estadual do Texas, em San Marcos, é uma das palestrantes de maior 

sucesso, e escreveu um livro com as cartas que a mãe lhe escrevera quando nasceu e que 

só foram entregues a ela quando entrou na faculdade. No livro, ela é caracterizada como 

uma borboleta, pois afirma que precisou ter uma aparência feia, como as lagartas, antes 

de aprender a voar. Ela se sente especial e escolhida por Deus para uma missão de 

transformar vidas, através do seu testemunho. Sua página no Facebook possui um 

grandioso número que ultrapassa os 900.000 seguidores, e é possível encontrar diversos 

comentários em suas postagens, inclusive de outros países, sobre o quanto sua vida tem 

                                                 
89 Disponível em: https://catracalivre.com.br/geral/cidadania/indicacao/lizzie-velasquez-desabafa-sobre-
memes-que-viralizaram-na-internet/. Acesso em: 17/04/2017. 
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servido de inspiração90. Outra postagem de emocionante afirma que Lizzie tem ajudado 

o mundo e as pessoas a se tornarem uma versão melhor de si mesmas91. No último dia 

06, ela lançou seu novo livro “Dare to be Kind”, que fala como o poder extraordinário 

da compaixão em transformar o nosso mundo. O livro já está sendo um grande sucesso 

de divulgação nas redes sociais, com a campanha da postagem do livro, em que o leitor 

o segura tendo como pano de fundo qualquer estação de metrô dos Estados Unidos. 

 

4.2.2 – Exemplo de vida: Nick Vujicic 

 

 O australiano de 34 anos, Nick Vujic92, é evangelista e um dos maiores 

palestrantes motivacionais da atualidade. Suas palestras atraem multidões de pessoas ao 

redor do mundo. Nick sofre de uma síndrome rara, a Tetra-amelia, que o fez nascer sem 

os braços e as pernas, e, por isso, viveu grandes dificuldades na vida, principalmente na 

infância93. Em uma entrevista concedida ao canal norte-americao, CBN94, em 2010, o 

off  da reportagem já se inicia com uma pergunta: “O que torna uma pessoa 

extraordinária?". São elencadas sugestões de repostas como habilidades, talento ou 

simplesmente um sorriso, apresentando Nick como o grande personagem da 

reportagem, alguém que consegue convergir para si as respostas apresentadas.  

 No emocionante depoimento, ele relata que ao nascer já teve de enfrentar a 

falta de aceitação dos próprios pais. Durante o parto, o pai de Nick, um pastor 

evangélico, quase desmaiou ao saber que o filho havia nascido sem os braços e as 

pernas, e se perguntava sobre o porquê de Deus permitir que uma pessoa nascesse 

assim. Já a mãe se negava a amamentá-lo, ou sequer segurá-lo no colo, durante os 

quatro primeiros meses. Nick afirma que demorou bastante tempo para que eles 

pudessem acreditar que havia um propósito e que ele não era um erro.  

 Conforme foi crescendo, foi a vez de Nick não se aceitar e sofrer com o 

preconceitos de outras pessoas. Ele relata que chegou a desafiar a Deus, afirmando que 

não O permitiria entrar em seu coração, até que Ele respondesse o porquê de ter nascido 

dessa forma. Aos oito anos, Nick estava determinado a pôr um fim em sua dor e tentou 

se afogar numa banheira. Após ler um artigo sobre um homem com uma grave 

                                                 
90 Ver Anexos, item 16 p.76. 
91 Ver Anexos, item 17 p. 76. 
92 Ver Anexos, item 18 p.76. 
93 Disponível em: http://www.nickvujicic.com/. Acesso em 11/06/2017. 
94 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=O-bPWzl0khY. Acesso em: 11/06/2017 
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deficiência, Nick se sentiu impactado com aquele testemunho de vida e percebeu que 

tinha uma escolha a fazer. Ou escolhia se tornar uma pessoa amargurada e revoltada, ou 

agradecer pelo que tinha e perceber que não adiantava ser completo exteriormente, mas 

quebrado no seu interior. Nick se converteu aos 15 anos, após ler uma passagem bíblica 

que fala sobre a cura de um cego. No texto, quando se é perguntado o porquê daquele 

homem ter nascido cego, Jesus responde que era para que nele se manifestasse as obras 

de Deus. Nick afirma que essa passagem foi a resposta para a pergunta que tanto lhe 

afligia.  

 

Uma vez que percebemos que quando lemos a Palavra de Deus, você 
conhece a verdade a respeito de quem você é, eu não sou um homem 
sem braços e pernas, eu sou um filho de Deus. Deus vive em mim e eu 
agora vivo na força Dele. Eu acredito que se Deus não lhe dá um 
milagre, você é um milagre de Deus para a salvação de outra pessoa. 
E eu agradeço a Deus por Ele não ter respondido minha oração, 
quando eu implorei a Ele por braços e pernas aos oito anos de idade. 
Porque eu não tenho braços e pernas, Ele está me usando ao redor do 
mundo. Eu prefiro não ter braços e pernas, temporariamente, aqui na 
Terra, para ser capaz de alcançar mais alguém para Jesus Cristo 
(NICK VUJICIC)95. 

 

Milhões de pessoas tiveram suas vidas impactadas pelo testemunho de Nick. Ele 

afirma que a verdadeira esperança não é comparar o sofrimento próprio com o alheio, 

para saber que sofre menos, mas sim, quando se compara com o amor e a graça de 

Deus. Sua página no Facebook, já passou da marca de nove milhões de pessoas, e nas 

suas postagens há sempre mensagens96 de encorajamento para enfrentar de fé para 

enfrentar as adversidades da vida, além do combate ao bullying97. Inclusive, ele é 

bastante requisitado para dar palestras em ambientes escolares, por conta do alto índice 

dessa prática. Nos vídeos divulgados no Youtube, é possível ver a emoção dos alunos 

ao ouvir Nick. Em várias de suas postagens, no Facebook, podem ser encontrados 

comentários de pessoas que agradecem a Nick, por ele ter se tornado uma verdadeira 

inspiração de vida. Por exemplo, em um comentário98 uma usuária relata que vive uma 

batalha constante, porque possui um problema de saúde mental e que gostaria de ter 

uma pouco da força que ele tem. Nick responde o seu comentário a encorajando a ser 

forte. 
                                                 
95 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=O-bPWzl0khY, trecho 3m33s. Acesso em 
11/06/2017. 
96 Ver Anexos, item 19 p.77. 
97 Ver Anexos, item 20 p. 77. 
98 Ver Anexos, item 21 p. 78. 
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No final do ano passado, o evangelista esteve no Brasil para ministrar palestras 

em diversas cidades. Ele também participou de alguns programas brasileiros, entre eles, 

o Caldeirão do Huck, comandado pelo apresentador Luciano Huck. Na ocasião, o 

menino Tiago99, de nove anos, da cidade de Tiradentes do Sul (RS), que também sofre 

da mesma síndrome, teve a oportunidade de conhecer aquele que lhe serve de 

inspiração. De acordo com Tiago, ele também que ser um palestrante quando crescer.  

Nick que chegou a ser proibido por conta de uma lei estadual, de freqüentar uma 

escola regular devido a sua deficiência, acabou se tornando um dos primeiros portadores 

de deficiência a se integrarem ao sistema educacional regular, pois as leis foram 

alteradas em sua época. Aos 21 anos, se formou em Contabilidade e Planejamento 

Financeiro. É casado, desde 2012, com Kanae Miyahara, com quem construiu uma linda 

família com dois filhos. Na internet, é possível encontrar Nick exercendo diversas 

atividades que parecem impossíveis de serem realizadas por alguém com sua condição 

física. Nick pode ser encontrado surfando, nadando, soltando de pára-quedas, jogando 

futebol. Alguém indomável, conforme o título de um dos seus quatro livros que já 

escreveu, e que se tornaram best-sellers. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
99 Ver Anexos, item 22 p.78. 
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5 – CONCLUSÃO 

 

 Como foi visto neste trabalho, o grotesco é algo que permeia a sociedade ao 

longo dos séculos. Um conceito que em sua gênese se limitou à caracterização de 

objetos cujas formas causavam estranhamento, mas que foi se expandindo através de 

outras expressões simbólicas. O grotesco vai de caracterizações estéticas até 

comportamentos, sempre em simbiose com a sociedade no qual está inserido, e com 

íntima ligação ao bizarro. Na Idade média, a estética do grotesco serviu como uma 

forma de protesto contra aos cânones de sua época, que prezavam pela perfeição e 

harmonia entre as partes no culto ao corpo perfeito preconizado pela Antiguidade. 

Muitas vezes, se valeu do riso sarcástico para criticar os valores e a ordem burguesa 

estabelecida.  

  Pela pesquisa se pôde avaliar o quanto a matéria, o corpo, serviu como 

instrumento para as diferentes formas em que o grotesco se manifestara. Na 

modernidade, o grotesco chocante foi altamente disseminado pela imprensa 

sensacionalista, na virada do século XIX para o século XX. Os corpos expostos nas 

matérias tinham como grande objetivo alavancar a venda dos jornais, já que seus 

leitores tinham uma curiosidade mórbida por esse tipo de conteúdo. Hitler, já em 

meados do século XX, utilizou o grotesco na sua máquina de propaganda para 

manipular a opinião pública. Em nome da higiene estética, ele colocou em prática a sua 

ideologia doentia de exterminar todos aqueles que significavam uma ameaça ao mito do 

corpo alemão. O grotesco também foi utilizado nas telas dos cinemas para caracterizar 

as manifestações artísticas dos judeus, consideradas realizadas por nervos degenerados. 

Mais uma vez Hitler se valeu do grotesco para perseguir aqueles considerados 

adversários. Dessa vez, o grotesco não estava associado a uma especificidade física, 

mas sim, às manifestações artísticas dos judeus. 

 Já na era pós-moderna, o grotesco encontrou um espaço nas redes sociais, 

especialmente o Facebook, através dos comportamentos bizarros adotados pelos 

usuários em busca das selfies mais extravagantes. O objetivo – ganhar repercussão entre 

os demais usuários e fomentar a engrenagem das aparências, em nome de um 

narcisismo exacerbado. Muitos acabaram morrendo durante essas selfies, e esses 
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acidentes têm se tornado tão recorrentes, que as mortes por selfies já se tornaram objeto 

de estatística. Como se já não bastasse esse tipo de auto-banalização, foi demonstrado 

também, a banalização alheia, conforme foi verificado no caso do cantor Cristiano 

Araújo e no caso Página Guarujá Alerta.    

Com o rebaixamento do corpo, disseminado pelo grotesco escatológico que faz 

apologia às partes íntimas do corpo, muitos usuários também têm manifestado um 

verdadeiro culto ao corpo, através de fotos com apelo erótico. As manifestações 

verificadas na pesquisa podem acontecer de forma consensual, conforme o desafio do 

dedo e das nudes, com a diferença de que esta última normalmente acontece por meio 

de mensagens privadas. Ou pode acontecer sem o consentimento, por meio da prática do 

revenge porno, uma modalidade de vingança virtual com a publicação dos nudes, ou a 

prática voyeurística, conforme foi analisado no caso da página Bom dia Metrô, em que 

as vítimas eram expostas de forma erótica nas postagens. As publicações grotescas 

ganham contornos de espetáculo, um desdobramentos de uma sociedade que caminhava 

para tal, conforme Debord preconizava. 

Contudo, no quarto capítulo pôde ser verificado que o mesmo grotesco que fora 

perseguido pela higiene estética de Hitler, e vítima do atual bullying por se destoar do 

narcisismo preconizado nas redes sociais, tem se tornado grande fonte de inspiração de 

uma sociedade plástica que se preocupou demais com o exterior, em detrimento do 

interior. Nesse contexto, o grotesco teratológico, com exemplos de vida como Lizzie 

Velasquez e Nick Vijicic, tem demonstrado que o grotesco pode ser agregado ao 

discurso espiritual, já que o mesmo era refutado em nome do apelo ao material, no caso 

o corpo. Algo que já se iniciara com Victor Hugo em suas obras, quando associava 

elementos do discurso cristão aos seus personagens marcados pelo grotesco 

teratológico.  

Se na Idade Média, conforme Borges (2002) vai afirmar, as pessoas tidas como 

aberrações, eram vistas, de forma bizarra, como resultado de relações sexuais entre 

homens e animas, ou outras relações pecaminosas, hoje, elas rompem paradigmas nas 

redes sociais. O grotesco que causava aversão, tem se tornado fonte de inspiração para 

muitos, por conta do compartilhamento de experiências de fé e vida de pessoas que, 

através das redes sociais, estão abandonando o papel de vítimas, para se tornarem 

verdadeiros símbolos de lutas e agentes transformadores da sociedade. Na atual 

conjuntura, dominada pelas aparências, esses dois exemplos de grotesco teratológico 
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personificam a famosa frase do escritor francês, Antoine de Saint-Exupéri: “O essencial 

é invisível aos olhos. Só se vê bem com o coração”. 

Na busca pela visibilidade, o grotesco, muitas vezes, acaba sendo utilizado de 

forma recorrente, através do compartilhamento de conteúdos bizarros. O objetivo dessa 

pesquisa não é estigmatizar as redes sociais, visto que é inegável a sua importância em 

proporcionar ao indivíduo a possibilidade de produzir o seu próprio conteúdo e 

consumir o que lhe convém. Mas, alertar que um meio tão interativo e poderoso deve 

ser usado com extrema cautela ou produzirá efeitos colaterais, algumas vezes, 

irreparáveis. 
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6 – ANEXOS 

 

Item 1 

 
Publicação do New York World, de 1896, sobre outra vítima do bonde.  
Fonte: SINGER, Ben. Modernidade, hiperestímulo e o início do sensacionalismo popular. In: 
CHARNEY, Leo & SCHARTZ, Vanessa R. O cinema e a invenção da vida moderna. Trad. Regina 
Thompson). São Paulo: Cosac & Naify, 2004, p. 108. 
 

Item 2 

 
Trecho (15m34s) retirado do documentário Arquitetura da Destruição, 1989, Suécia, Peter Cohen. A 
imagem compara pessoas com algum tipo de deformidade com pinturas de artistas judeus. 
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Item 3 

 
Trecho (18m24s) retirado do documentário Arquitetura de Destruição, de 1989, Suécia, Peter Cohen. A 
imagem se refere à possibilidade da população com doenças mentais exceder os alemães sadios. 
 

Item 4 

 
Momento da necropsia do corpo do cantor Cristiano Arújo.  
Fonte: Maselli, Juliana; Neves, Mulher que filmou corpo de Cristiano Arújo se arrependeu, diz delegado, 
Portal Ego, 26/06/2015. Disponível em: http://ego.globo.com/sertanejo/noticia/2015/06/mulher-que-
filmou-corpo-de-cristiano-araujo-se-arrependeu-diz-delegado.html. 
 

Item 5 

 
Resultado de busca pelo nome do cantor Cristiano Araújo. Acesso em: 20/03/2017.  
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Item 6 

 
Corpos das vítimas do desabamento da recém-inaugurada ciclovia, em São Conrado, ocorrido em abril de 
2016.  Fonte: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154106903954603&set=pb.749389602.-
2207520000.1497985068.&type=3&theater. 
 

Item 7 

 
Publicação de usuário do Facebook contra o funcionamento da página Guarujá Alerta, após o lichamento 
de dona de casa. Fonte: https://www.facebook.com/pages/Guaruja-Alerta/546948822069818.  
  

Item 8 
 

 
Publicação de usuário do Facebook contra o funcionamento da página Guarujá Alerta, após o lichamento 
de dona de casa. Fonte: https://www.facebook.com/pages/Guaruja-Alerta/546948822069818.  
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Item 9 

 
Publicação de usuário do Facebook contra o funcionamento da página Guarujá Alerta, após o lichamento 
de dona de casa. Fonte: https://www.facebook.com/pages/Guaruja-Alerta/546948822069818.  
 

Item 10 

 
Desafio do dedo no Facebook.  
Fonte: iG São Paulo, “Desafio do dedo” bomba na internet e mulheres compartilham fotos ousadas, Portal 
IG, 02/12/2016.  Disponível em: http://delas.ig.com.br/comportamento/2016-12-02/desafio-do-dedo.html  
 

Item 11 

 
Postagem da Página Bom dia Metrô.  
Fonte: Página do “tarado do metrô” é apagada no Facebook, Portal R7, 05/10/2012. 
Disponível em: http://noticias.r7.com/tecnologia-e-ciencia/fotos/pagina-do-tarado-do-metro-e-apagada-
no-facebook-20121005-12.html#fotos.  
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Item 12 

 
O ator Charles Laughton em cena no épico O Corcunda de Notre-Dame, de 1939. 
Fonte:https://maniacosporfilme.wordpress.com/2011/10/22/o-corcunda-de-notre-dame-1939-um-classico-
de-partir-o-coracao/ 
 

Item 13 

 
O personagem Shrek foi inspirado no ator circense Maurice Tillet. 
Fonte: http://guiadoscuriosos.uol.com.br/blog/2016/05/20/show-de-horrores-10-pessoas-com-anomalias-
que-viraram-atracoes-de-circo. 
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Item 14 

 
A norte-americana Lizzie Velasquez. Fonte: 
https://www.facebook.com/search/top/?q=lizzie%20velasquez 
 

Item 15 

 
Meme com Lizzie. 
Fonte: Redação, Lizzie Velasquez desabafa sobre memes que viralizaram na internet, Catraca Livre, 
14/12/2016. Disponível em: https://catracalivre.com.br/geral/cidadania/indicacao/lizzie-velasquez-
desabafa-sobre-memes-que-viralizaram-na-internet/. 
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Item 16 

 
Lizzie recebe diversos comentários em suas postagens como uma referência de inspiração. 
Fonte: https://www.facebook.com/LizzieVelasquez/ 
 

Item 17 

 
Seguidor afirma que Lizzie tem ajudado as pessoas a se tornarem uma melhor versão de si mesmas. 
Fonte: https://www.facebook.com/LizzieVelasquez/ 
 

Item 18 
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O australiano Nick Vujicic. 
Fonte: Internet 
 
 
Item 19 

 
Uma das mensagens de encorajamento postada por Nick 
Fonte: https://www.facebook.com/NickVujicic/ 
 

Item 20 

 
Uma das postagens sobre o seu livro “Fique Forte” que fala respeito do bullying. 
Fonte: https://www.facebook.com/NickVujicic/ 
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Item 21 

 
Depoimento de uma seguidora que luta contra um problema de saúde mental. 
Fonte: https://www.facebook.com/NickVujicic/ 
 

Item 22 

 
Nick e Tiago no programa Caldeirão do Huck. 
Fonte: http://gshow.globo.com/programas/caldeirao-do-huck/ 
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