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INTRODUÇÃO 

 

 O trabalho é uma instalação, e consiste em um cenário que remete a 

uma sala, com uma televisão em cima de um suporte de um lado, e outra em 

um puff. As duas estão sendo filmadas, e a imagem sendo transmitida ao vivo. 

Nessa construção poética procuro criticar a mídia e tecer relações entre ela e o 

delírio da loucura. A obra tem um espaço interativo, ao permitir que o público 

apareça na transmissão ao vivo, e se reconheça dentro da televisão, fazemos 

então uma comparação crítica da mídia com a sociedade do espetáculo, 

passando por autores como Guy Debord, Gilles Deleuze, Eugênio Bucci, entre 

outros. Passamos também por filmes que criticam a mídia e o capitalismo, que 

vamos encontrar sua relação com o tema. 

 O interesse pelo tema surgiu ao cursar as primeiras disciplinas no 

departamento de psicologia. Lá estudamos como a loucura é um dilema que 

desconhece-se a causa, e uma possível a cura. Então neste trabalho refletimos 

sobre a existência da loucura, e entendemos que o delírio faz parte de todos 

nós; e que boa parte dele pode ser influenciado por fatores externos, como a 

mídia. Dentre os meios de comunicação escolhi a televisão por ser de mais 

fácil acesso para seus consumidores, e uma das principais fontes de influência. 

 O texto está organizado em dois capítulos. O primeiro, chamado 

“sintomas” é dividido em quatro partes; estes são introduzidos com uma 

pequena conceitualização.  

O primeiro sintoma recorre pela principal característica da esquizofrenia, 

que é a perda de contato com a realidade. Nesta parte, tratamos do meio em 

que está inserida a loucura, a sociedade nos dias de hoje, a população 

consumista e imediatista e ao seu culto à imagem. Em seguida, a forte 

influência que a mídia exerce na população que lhe assiste e a influência da 

publicidade. Por fim, a organização da programação televisiva, que tem a 

intenção de confundir a realidade com a ficção, de modo que é feita a 

organização da programação televisiva. 
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 Na segunda parte do primeiro capítulo, encontramos a alucinação visual 

e auditiva. Aqui, levamos a televisão à sua literalidade e explicamos seu 

funcionamento e sua hegemonia. 

 Na terceira e quarta partes, encontramo-nos com as experiências que a 

televisão traz às nossas vidas e o falso controle que ela aplica, como deixar 

livre a escolha de canais, controlando os horários e programações. Aqui, 

também aprendemos com Guy Debord como a sociedade funciona quando 

lhes é preparado um espetáculo. 

 No segundo e último capítulo, falaremos da obra de arte que participa do 

trabalho, com sua descrição e influências de outros artistas. A obra é uma 

instalação de uma sala, trazendo uma televisão assistindo a outra como 

excesso de passividade, levando a críticas sobre o comportamento do 

espectador diante da televisão. 
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Capítulo 1 

Sintomas 

 

 

1. Perda do contato com a realidade 

 

 

Nesse primeiro capítulo, tratamos do principal sintoma da 

esquizofrenia. Quando um paciente é diagnosticado esquizofrênico, 

não se sabe ao certo o porquê e o que é a doença, então se analisam 

os sintomas que atormentam a pessoa, impedindo-a de fazer suas 

tarefas do dia a dia. A perda de contato com a realidade é o principal, 

pois os próximos sintomas citados a seguir são consequências deste. 

Quando uma pessoa perde seu contato com a realidade começa um 

discurso confuso, na maioria das vezes com uma paranóia de 

perseguição. De acordo com Paulo Dalgalarrondo, em Psicopatologia 

e semiologia dos transtornos mentais, o paciente “viveria 

predominantemente sob a égide do princípio do prazer e do 

narcisismo” (2008:327). Ou seja, que a psicanálise trata como o 

oposto do princípio da realidade, que trata-se do adiamento da 

gratificação para o amadurecimento do indivíduo, o esquizofrênico 

então  busca o prazer imediato.  

 

 

 

 Não tão longe da nossa realidade, o imediatismo está sempre presente 

na nossa cultura. Como por exemplo, nós não comemos unicamente por 

necessidade, mas também por prazer. Outra questão forte é a das drogas, 

onde os indivíduos encontram a fuga da realidade presente, com o prazer 

químico das drogas. A busca pelo prazer imediato acabou por afundar nossa 

sociedade no abismo do capitalismo, que move o mundo. No documentário do 

diretor Michael Moore, Capitalismo – Uma história de Amor (2009), Moore 

mostra a realidade dos efeitos desse capitalismo, denuncia os bancos 
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americanos, mostrando seu funcionamento, desde a crise de 2008 que 

quebrou várias empresas e enriqueceu os bancos, até fórmulas, para ganhar 

mais dinheiro, inventadas pelos empresários da Wall Street. O filme retrata bem 

o termo „tempo é dinheiro‟ mostrando essa cultura contemporânea onde quem 

ganha mais é quem aproveita ao máximo seu tempo de trabalho, 

transformando esse trabalho em dinheiro. Este pensamento se dá ao fato que 

as pessoas da nossa cultura querem sempre resolver problemas de forma 

rápida, ou ter satisfação imediata com sua compra. A tecnologia avança para 

trazer rapidez, notícias no tempo exato, computadores que funcionam em alta 

velocidade. Ao mesmo tempo em que essa tecnologia adianta a sua vida, ela 

cobra novidades, corpos novos, mentes jovens animadas e empolgadas com o 

mercado de trabalho. O sistema começa a cobrar uma formação superior mais 

cedo, uma entrada cedo e uma invalidez aos 40 anos. Ele te pressiona a se 

atualizar junto com a tecnologia para não ficar para trás. 

É a cultura de imagem que predomina a sociedade contemporânea. Os 

meios de comunicação em massa, especificamente a televisão, produzem 

sonhos. Com apoio da publicidade, a televisão é movida pelo consumo, pela 

venda de produtos que prometem a realização dos seus sonhos de imediato, 

como garantia de felicidade. O ser é definido pelo ter. A sociedade em massa 

que a assiste, consequentemente começa a pensar que somente o prazer 

imediato traz a felicidade, então vão em busca de remédios para alivio 

instantâneo da dor, cai na gula de saciar seu prazer instantâneo e desejo de 

uma comida suculenta que viu na propaganda, quer ter o prazer idealizado do 

sexo como nas novelas e propagandas de motel. Mas quando se depara com 

outro tipo de resposta, torna-se uma pessoa extremamente frustrada que não 

conseguiu sua saciedade, ou se torna uma obcecada pelo produto ou pelo 

prazer, que vive em torno dessa busca, ou se torna um estranho, doente 

mental, que frequenta terapia em busca do equilíbrio interior que nunca foi 

alcançado.  

O mercado publicitário trabalha exatamente em cima desse pensamento 

consumista. Desencadeia-se então toda uma indústria para vender a satisfação 

imediata que falseia o real, agradando o consumidor. O filme O Quarto Poder 
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(1997), dirigido por Costa Gravas, retrata bem como funciona o crescimento 

rápido do mercado. O filme faz uma crítica à mídia e, principalmente, ao seu 

sensacionalismo. Conta a história de um repórter, Max Brackett, que foi 

transferido para uma cidade do interior dos Estados Unidos por ter ignorado as 

ordens de seu chefe, difamando-o e ironizando a noticia em rede. O repórter se 

preocupa mais com sua fama do que com o fato em si, e consegue manipular 

os acontecimentos para a notícia chamar atenção. No enredo, Brackett está 

fazendo uma reportagem no museu da cidade quando presencia o ex-

funcionário Sam Baily armado, ameaçando a diretora do museu, querendo seu 

emprego de volta. O jornalista rapidamente se comunica com a mídia, que já se 

apronta na frente do museu aguardando mais notícias. A então simples ameaça 

se torna um sequestro com reféns, e toda a cidade já está sabendo da noticia. 

Sam, que agora tem fama de bandido, nem sabe lidar com a policia, não sabe 

quais são suas exigências, ele começa a se influenciar pelo jornalista que 

manipula sua história para dar audiência. Suas exigências giram em torno de 

entrevistas exclusivas para a emissora de Max. Como em todo filme, tem a 

moral da história, aqui o sensacionalismo se vira contra o sensacionalista que 

vive o drama real, conhece a história de verdade, e desiste de ficar só com 

imagens boas para aparecer na TV. A crítica cai também para outras 

instituições como a da policia, que compete com o FBI, para ver quem 

consegue pegar o bandido primeiro para levar a fama.  

Foto 1- Cena do filme O Quarto Poder em que Brackett entrevista Sam ao vivo (1997).  
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Analisando o filme, concluímos que tudo gira em torno da mídia, e o que ela 

faz com as pessoas. Com uma simples manipulação da fala do personagem, 

ele vira “mocinho”, a população se volta para o lado dele, fazem camisetas com 

seu rosto. Essa parte específica mostra o mercado que gira em torno da mídia, 

o comercio que se move por conta de uma história. Nesse caso, a opinião da 

população foi fortemente influenciada pela televisão, ela não tinha acesso às 

informações verdadeiras, assim como a maioria das reportagens, e também 

porque a verdade aqui foi também manipulada. Em outro momento, o chefe da 

emissora manipula a reportagem para fazer Sam Baily virar o “bandido” da 

história. Ele consegue chamar a atenção da população para se virar contra ele. 

Sendo que na história Sam é o mesmo, sem ser totalmente “bandido”, mas não 

é de todo “bonzinho”. A mídia aqui controla todos, da população até o comercio, 

tudo movido à publicidade dada a algum fato ou pessoa.  

 Voltando aos sintomas, quando o público já não consegue resgatar seu 

poder de crítica sobre uma informação que chega pronta, é porque ele está 

fascinado com as imagens. É formado um espetáculo onde não apenas se 

criam imagens para vender, mas sim sensações e experiências sensoriais 

trazendo o mundo da fantasia e dos sonhos para todos.  

 Mas nem sempre o que a mídia vende, é realmente aquilo que ela 

anuncia. Mas agora já é tarde, a alienação está formada, o indivíduo não pensa 

que o problema está na publicidade, e sim no produto, então vai atrás de 

outros. Porque o mais poderoso é o que mais aparece na mídia, é o que 

manda a sua mensagem em todos os lugares que você olha. 

 A loucura está aqui então como elemento sufocador, que não deixa 

espaço para outras alternativas, essa voz de comando, como na doença dita 

como esquizofrênica, aparece como a televisão que dita como tudo deve ser. 

Chega um momento em que a televisão se mistura com a vida real. A influência 

chega a um ponto que controla a vida da pessoa. O delírio pode começar cedo 

ou tardio, como retrata o filme Réquiem para um Sonho (2000) do diretor 

Darren Aronofsky. O filme é uma adaptação de um livro com o mesmo nome, 

escrito em 1978, que trata de assuntos tabus como drogas e relações 
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maternais e amorosas. O que chama atenção no filme, para o trabalho, é a 

personagem Sara Goldfarb, uma senhora de idade que não tem mais marido, o 

filho adulto sai de casa, não sobrando ninguém para ela cuidar, como ela 

mesma fala. Seu foco então vira para a televisão, sua única ocupação, e seu 

programa favorito é um programa de auditório. Seu sonho é participar desse 

programa, até que recebe um telefonema dizendo que conseguiu e vai 

participar de tal.  

Começa o delírio, sua vida gira em torno dessa aparição, e seus desejos 

se voltam para emagrecer para caber em um vestido que usava quando era 

jovem. Na realidade a televisão aqui é uma janela em que mostra o mundo 

perfeito onde todos são jovens e bonitos, o que ela não pode ter mais, a 

paranoia da senhora Goldfarb segue em torno de tomar pílulas para emagrecer 

que ajudam em sua catalização. A cena auge do delírio é quando Sara está na 

frente da tevê e percebe que o apresentador do programa está falando com 

ela, então ela se vê jovem com o vestido vermelho que tanto queria chegando 

para receber o prêmio; a cena começa a ficar surrealista, a televisão começa a 

atormentar Sara, e em seguida sua casa vira o estúdio da emissora e todos 

estão rindo dela.  

Foto 2 – Cena do filme Requiem para um Sonho onde a personagem Sara está sendo 

observada pela televisão (2000). 
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 O apresentador aparece em sua casa, com sua versão jovem rindo da 

realidade, e ela se defende falando que ela é velha, e começa a ficar 

assustada. O desfecho é sua internação em um hospital psiquiátrico. Lá ainda 

há delírios de está sendo observada pelo show da televisão. O final do filme, 

depois de mostrar todos os personagens nos piores estágios possíveis, a Sara 

velha catatônica, seu filho sem braço, e etc, todos estão bem, bonitos e bem 

vestidos no programa de televisão, onde nessa realidade tudo é melhor. 

“...o espetáculo é materialmente, „a expressão da separação do 

afastamento entre o homem e o homem‟.” (DEBORD,1967:138). Desde os 

tempos do início do capitalismo, a sociedade passou a valorizar mais sua 

mercadoria do que sua pessoa real em si. O homem virou seu produto. O 

costume dura até hoje quando conhecemos alguém e nos apresentamos, a 

função social, o lugar onde mora ou a empresa onde trabalha é incluso na 

apresentação. 

 Debord relata que a partir disso o capitalismo toma forças e acelera a 

desumanização, o homem cada vez mais se autodestrói como indivíduo 

passando a ser somente um espectador passivo de sua mercadoria. 

 

"...a vida econômica, a economia mercantil, 
mascara o caráter histórico e humano da vida 
social, transformando o homem em elemento 
passivo, em espectador de um drama que se 
renova continuamente, e, no qual, os únicos 
elementos realmente ativos são as coisas 
inertes" (Lucien Goldmann (1967), apud 
Sobreira (2009)¹

1
 ) 

 

 

 O Corpo Sem Órgãos (CsO), que Deleuze, junto com Guattari escrevem 

em sua séria Capitalismo e Esquizofrenia se trata de uma metáfora filosófica 

para crítica do capitalismo, onde podemos interpretar de várias maneiras, e 

                                                             
1
 SOBREIRA, Vicente. Artigo sobre A Sociedado do Espetáculo. Disponível em 

<http://www.webartigos.com/artigos/sociedade-do-espetaculo/22115/>. Acessado em Setembro de 

2011. 

http://www.webartigos.com/artigos/sociedade-do-espetaculo/22115/
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aqui escolhemos por relacionar com o sistema. Digamos que o homem 

espectador passivo seria o corpo com órgãos.  Podemos interpretar os órgãos 

como sendo a organização em que a sociedade tem de se submeter hoje em 

função do capitalismo.  

 A organização, não precisamente, pode ser vista como instituição, mas 

como os conflitos internos que temos que passar, influenciados pela cultura, 

sociedade, religião, sexualidade, escola, trabalho, etc... 

 O CsO então é visto como a libertação. O esquizofrênico aqui é a 

ruptura com o sistema, em que com os existem rituais, ensinados no livro, se 

alcança o extremo do corpo e da mente para a libertação, então possível 

loucura.  

 O texto segue com o raciocínio de que a loucura não chega em tal 

estado de libertação, a loucura é vista como um delírio geral ruim, causada por 

influências externas como a mídia, o sistema, o capitalismo, etc. 

 Voltamos aqui para o indivíduo que não consegue se enxergar, a não ser 

pelos seus produtos. Ele sente prazer em continuar nessa vida por ter 

reconhecimento de parte da sociedade em que ele participa, e assim poderá 

crescer cada vez mais dentro dessa instituição. Marshall diz “A aceitação dócil 

e subliminar do impacto causado pelos meios transformou-os em prisões sem 

muros para seus usuários”. O indivíduo se acomoda de uma maneira que vira 

prisioneiro, e quando toma consciência, não consegue mais sair. 

 O homem torna-se seu inimigo. “do corpo paranóico, cujos órgãos não 

cessam de ser atacados por influências (vindas da mídia, grifo nosso), mas 

também restaurados por energias exteriores (...) mas os milagres divinos 

haviam sempre regenerado novamente aquilo que havia sido destruído (...) do 

corpo esquizo, acendendo a uma luta interior ativa que ele mesmo desenvolve 

contra os órgãos” (DELEUZE & GATTARI,1980:2)  
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1.1 Efeito-sanduíche: realidade-ficção-realidade 

Vimos até agora que o ser humano de hoje vive uma realidade 

sonhada e idealizada, e isso ocorre por causa da alienação dos meios 

de comunicação em massa, que fazem questão de ficcionar a realidade. 

O jornalista brasileiro Eugênio Bucci, se formou em comunicação social, 

trabalhou com mídia e vem criticando o funcionamento da televisão 

brasileira em seu livro Brasil em tempos de TV (1997). Bucci cria o termo 

Efeito-sanduíche sobre a mistura de realidade-ficção-realidade para 

explicar o funcionamento do maior canal de televisão brasileiro, a Rede 

Globo; onde os jornais de noticias se intercalam com as novelas, mas 

com temas não tão separados. 

O jornal “precisa chamar a atenção, precisa surpreender, 

assustar. Os produtos jornalísticos são produtos culturais e, nessa 

condição, fazem o seu próprio espetáculo para a platéia. Como se 

fossem produtos de puro entretenimento, buscam um vínculo afetivo 

com o freguês” (1997:29) diz Bucci. O jornal aqui se torna um 

espetáculo, trazendo seu apresentador como o astro da noite, fazendo 

seus comentários no meio das reportagens, se vestindo de acordo com 

o tema da notícia. A noticia não chega só trazendo informações, tem que 

vir acompanhada de uma trilha sonora tensa quando a notícia for um 

drama, ou alegre quando vem contando a história que teve um final feliz, 

tudo como um entretenimento a mais na rotina do telespectador. “O 

melodrama de fato é um sucesso, o telejornalismo é emocional, a 

publicidade lança modas (BUCCI, 1997:27)”. 

Guy Debord observa em seu livro A sociedade do Espetáculo 

(1967) que essa imagem manipulada da realidade pela mídia usa das 

emoções para fazer seu espetáculo. Matérias que trazem a 

solidariedade e a justiça são apresentadas de maneira que o 

telespectador se identifique e se solidarize com a causa, não julgando a 

informação a ele dada.  

O jornal também segue um padrão para falar suas notícias, 

apresenta o “permanente conflito entre bem e mau que culmina no „boa 
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noite‟” (BUCCI, 1997:31) e depois de cada noticia, o apresentador fala 

uma moral da história, com uma boa trilha sonora, e um final feliz, para 

que o público durma feliz e esqueça de todos os problemas trazidos nas 

notícias ruins do começo do noticiário. 

Agora as novelas vêm para equilibrar o noticiário tendo um 

discurso contrário, usa qualquer tema e histórias de vida para seus 

protagonistas viverem como ideais de Brasil. Ou seja, “a ligação entre a 

percepção do Brasil, digamos, real, que o telespectador experimenta em 

sua vida prática, e a ficção que ele obtém da TV” (BUCCI, 1997:31).  

Mas o principal motivo da novela é o de vender. Além do 

merchandising, propaganda de marcas usadas pelos personagens da 

novela, o enredo começa a ser produto para o mercado. Como por 

exemplo, quando foi lançada a novela O Clone (2001), que trouxe a 

história de uma mulher árabe, e cenas supostamente filmadas no 

Marrocos, criou-se uma cultura árabe de novela, e o mercado se encheu 

de roupas, acessórios, brincos iguais aos da protagonista. O papel da 

novela aqui não só trouxe um elemento a mais para o mercado se 

empenhar em desenvolver para vendas, como todo um ideal de como 

seria a cultura árabe, onde sequer a língua certa era falada. A televisão 

tem poucos programas educativos, e poderia ser um ótimo difusor de 

informações úteis, mais usa mais uma vez a ficção para fazer um ideal 

de realidade confundindo seus telespectadores. 

 Podemos dizer que esta intercalação da realidade com a ficção 

seria proposital? E quando o indivíduo aparece confundindo a realidade 

dele com a ficção criada em sua cabeça, por uma influência da própria 

realidade, ou não, porque então excluí-lo ou torná-lo diferente dos 

outros?  

 

 

 

 



16 

 

2. Alucinações auditivas e visuais características 

 

 

As alucinações são caracterizadas pelas imagens e vozes que 

perseguem os chamados esquizofrênicos. Perseguir no sentido literal 

da palavra, essas vozes ficam falando nos ouvidos dos pacientes sem 

cansar, eles são obrigados a conviver com elas em todos os lugares 

que vão, por toda a sua vida, e não conseguem ter controle sobre 

elas. “São as vozes que comentam e/ou comandam a ação do 

paciente” (DALGALARRONDO, 2008:328). 

 

 

 

Comparamos aqui mais uma vez com a televisão, quando esta aparece 

como elemento essencial para um ambiente. Que a televisão faz parte da 

nossa cultura nós já sabemos, mas trata-se do aparelho estar presente em 

quase todos os cômodos da nossa casa, nos bares, restaurantes, postos de 

gasolina, consultórios médicos, shoppings, academias, ligadas durante o 

almoço, no café da manhã, no jantar. Por fim, nunca nos deixa sozinhos. A voz 

não se cala. Está presente no fundo das conversas, entrando no seu 

inconsciente.  

“É sobre ele que dormimos, velamos, que lutamos, 
lutamos e somos vencidos, que procuramos nosso 
lugar, que descobrimos nossas felicidades inauditas e 
nossas quedas fabulosas, que penetramos e somos 
penetrados, que amamos” (DELEUZE & GUATTARI, 
1980:2). 

E não bastando dominar todos os lugares, há quem domine a televisão. 

E no Brasil em especial é a Rede Globo, dentre outros. “Agora, como na época 

da ditadura. Ou quase. Não por acaso, por fim, a Globo ainda reina soberana 

sobre o país.” (BUCCI, 1997:17). Nem chego a citar os outros meios de 

comunicação que a emissora já alcançou além da televisão aberta.  

A escolhida para análise foi a emissora de televisão Rede Globo, por ser, 

dentre os outros meios de comunicação, a mídia mais influente no país. A Rede 
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Globo sempre deixou claro ser supostamente neutra em relação a política. 

Entretanto, desde os tempos da ditadura em que ficava ao lado dos militares, 

desviava informações e censurava opiniões públicas que eram contra sua 

opinião, até dar apoio aos partidos de direita na disputa contra o Partido dos 

Trabalhadores (PT). A emissora é acusada de ter ajudado a eleger o candidato 

Fernando Collor de Mello nas eleições de 1989, através da manipulação de 

trechos do último debate de Collor contra Lula. Em seguida, a emissora 

manipulou os índices de pesquisa na eleição de 2006. Entre várias outras 

manipulações, pudemos comprovar pessoalmente um, no dia 7 de setembro de 

2011, houve a Marcha Contra a Corrupção, que reuniu 30 mil pessoas nas ruas 

da Esplanada dos Ministérios. Ocupamos a praça dos Três Poderes com 

faixas, gritos de protestos e, no entanto, a reportagem na TV Globo não durou 

mais de 5 minutos na cobertura da Marcha, e colocou a repórter num local 

onde os manifestantes já tinham passado e não havia quase ninguém. Estes 

foram exemplos de manipulações feitas pela emissora que conseguiram, 

depois de algum tempo, serem desfeitas com a chegada de informações 

verídicas obre tais fatos até a população. 

Ainda em setembro, a cúpula do PT se reuniu para tentar tirar a 

autonomia da TV Globo, “o PT defende o fim da propriedade cruzada em 

veículos de comunicação, a "democratização" da mídia e a "quebra do 

monopólio" (Folha de São Paulo). Para existir uma democracia, a primeira 

coisa é se abrir a debates e críticas, mas a emissora Globo se nega a abrir 

para debate, se defendendo, jogando a censura pra cima do PT, dizendo que 

estão querendo voltar a ditadura porque querer controlar o direito de 

expressão.  

 

Ao fornecer a auto-imagem da brasilidade, a televisão ajudou a 
organizar a sociedade. Organizou-a dentro dos parâmetros 
internacionais que atingiram seu ápice com a globalização. Quais são 
os parâmetros? Alguns deles, os mais marcantes, são a ditadura da 
informação visual, o deslocamento da dinâmica idealizada da opinião 
pública para uma dinâmica pragmática e publicitária da popularidade, a 
conversão do discurso político em videoclipe, a exacerbação da 
“sociedade do espetáculo”. (BUCCI, 1997:19) 
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 Chegamos até aqui para entender o porquê da televisão ser comparada 

à alucinação visual e auditiva. Vimos que a tevê, continuando com o exemplo 

da emissora Rede Globo, não abre espaço para o descanso mental. A voz esta 

sempre ditando regras, ditando moda, ditando verdades. Agora, o que essa voz 

fala? 

 Bucci afirma “não haveria televisão sem a publicidade” (1997:35). A 

publicidade é o motor que move a televisão. Sem ela não existe capital, não 

existe investimento. Mas esta publicidade não está só nos intervalos 

comerciais. A questão da publicidade aqui é a mensagem inconsciente 

planejada para os espectadores a aceitarem como um produto essencial para 

suas vidas.  

 A televisão cria ícones que viram imagens a serem comercializadas. 

Qualquer fato é desculpa para se criar um novo esquema de produção em volta 

daquilo.  

 Agora não podemos falar que a propaganda nos obriga a comprar nada. 

E nem que a televisão também nos obriga a assimilar tudo que ela passa para 

as nossas mentes. O problema aqui é que a publicidade é feita para realizar 

nossos sonhos de consumo, como a única forma de realização. Ela, junto com 

a televisão, cria sonhos e ideais de vida, mostra exemplos de como ser feliz, e 

traz as sensações apenas com um comercial. Mas não podemos generalizar, 

vejamos, por exemplo, quando outros artistas começaram a criticar a 

publicidade, como no caso a seguir da empresa Benetton.  

 “A publicidade não vende felicidade, Ela gera depressão e angústia. 

Cólera e frustração” (TOSCANI, 1996:16). Oliviero Toscani, fotógrafo italiano, 

veio para quebrar o tabu da publicidade que engana para vender. Toscani 

coordenou durante alguns anos uma campanha para a marca de roupas 

Benetton, e em suas fotos trazia formas de preconceitos estampadas, como, 

por exemplo a foto a seguir de glúteos com um carimbo escrito H.I.V. (Foto 3) , 

ou uma foto de uma freira beijando um padre, e outra como a foto do cólo de 

uma mãe negra amamentando uma criança branca (Foto 4). 
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(Foto 3) 

(Foto 4) 

Toscani foi chamado de hipócrita, muito criticado por usar imagens 

diferentes para vender uma marca. Mas explica em seu livro A Publicidade é 
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um cadáver que Nos Sorri (1995) que as propagandas estavam se tornando 

um excesso de imagens repetidas de algum filme bem sucedido ou alguma 

imagem famosa, que acabaria com seu objetivo principal. As pessoas 

começaram a perceber que comprando os produtos não estavam ganhando a 

felicidade. “crime contra a paz: de tanto provocar desejos que derivam em 

decepção, a publicidade perde o objetivo e dá origem a deprimidos e 

delinqüentes.” (TOSCANI, 1995:33). A publicidade tinha que ser vendida em si 

como um entretenimento para atrair a atenção, e pensando dessa maneira, o 

fotógrafo, com suas fotos polêmicas, atrairia a atenção do público, mas pelo 

lado negativo humano e esquecido e ignorado pela população. Assim com a 

campanha, além de você ter o conhecimento de uma marca que poderia 

comprar suas roupas, você leva de brinde um conhecimento a mais sobre um 

problema que algumas pessoas estão passando. Toscani conta que sua 

campanha foi útil no Apartheid, quando mobilizou o público anti-racista, entre 

outras coisas.   

 A publicidade, porém, funciona bem porque se torna um espetáculo. E o 

espetáculo é um show que traz o mundo real idealizado, tornando-se o ponto 

de alienação. Além disso, vem recheado de pseudo-necessidades que são 

inventadas para vender. A vida humana não mais é importante. O que importa é 

a mercadoria criada por ele, que vai ser trocada por dinheiro ou outra 

mercadoria. Esse é o processo de desumanização que está acontecendo. Para 

Debord, “a alienação do espectador em favor do objeto contemplado (o que 

resulta de sua própria atividade inconsciente) se expressa assim: quanto mais 

ele contempla, menos vive; quanto mais aceita reconhecer-se nas imagens 

dominantes de necessidade, menos compreende sua própria existência e seu 

próprio desejo" (1967:30).  
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3. Roubo do Pensamento 

 

 

“Experiência na qual o indivíduo tem a sensação de que seu 

 pensamento é inexplicavelmente extraído de sua mente, como se fosse 

 roubado” (DALGALARRONDO, 2008:328). Ou melhor, não se sabe mais de 

onde veio o que, quem pensou primeiro ou quem está no controle. 

 

 

 

Nesse capítulo tratamos do falso controle remoto que a televisão nos 

entrega, comparando com o sintoma do roubo do pensamento, o qual é 

caracterizado no paciente quando ele acha que pensou primeiro, mas na 

verdade não foi real. Não se sabe muito bem quem fez o que primeiro, muito 

menos quem tem o controle da situação. 

No caso da televisão, não temos saída quanto à escolha da 

programação. Os programas são feitos no mesmo modelo, que passam no 

mesmo horário das diferentes emissoras, para competir entre si a audiência.  

Além disso, os programas tendem a se focar na notícia mais inútil de 

todas que estão acontecendo no mundo, para prender a atenção do 

telespectador. Bucci diz  

“O que temos hoje no Brasil, na era da globalização, é 
ainda o produto daquele velho projeto autoritário: a gente 
brasileira, condenada à desigualdade, com a pior distribuição de 
renda do mundo, é o pais que vibra unido na integração 
imaginária: na Copa do Mundo, no final da novela, na morte do 
ídolo do automobilismo, na “festa cívica” das eleições 
presidenciais” (1997:17). 

 

Para não nos preocuparmos com os problemas da sociedade, a solução 

é simples: negá-lo. E a televisão nos proporciona isso facilmente, sem nem 
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mesmo você saber, já está sendo salvo pelo entretenimento, que traz o alivio 

da dor da realidade. 

Podemos citar aqui a famosa história do Pão e Circo, (Panis ei 

Circenses), política criada pelos romanos na idade antiga, como distração e 

entretenimento para a sociedade não perceber os erros do Império, ou 

simplesmente ignorá-los por estarem felizes com os “presentes”.  Aqui 

podemos encaixar as diversões que estão além da televisão para nos divertir, 

como os parques.   

 Numa análise do livro de Debord, Josh Weihnacht faz uma relação da 

sociedade do espetáculo com o mundo de fantasias que Wall Disney criou em 

Orlando, Estados Unidos. Josh compara o controle remoto da televisão com a 

intenção usada na forma de escolha oferecida dos parques da Disney, para que 

os visitantes escolham seus roteiros e atrações. E continua no raciocínio que 

quando a sociedade é imposta por tais formas de manipulação, de que são 

enganadas pelo falso controla, elas se esforçam menos para ter o controle real 

da situação. Nós, sociedade, abrimos mão do controle para não “estragar a 

Magia” (WEIHNACHT,Josh, 20092). 

 “Nossa necessidade de autonomia é direcionada para a compra por 

impulso” (WEIHNACHT, 2009).  Os parques da Disney oferecem, ao final de 

todo brinquedo, uma loja de conveniência, contendo objetos para lembranças, 

para que você compre para reviver a experiência mágica da atração, assim 

como a televisão anuncia produtos ao intervalo de cada programação, para que 

você esteja na moda ou tenha o melhor carro para aventuras na selva, que é 

sua cidade. 

 O mundo da Disney aqui citado como o exemplo, também esbarra nas 

questões anteriores de mistura de realidade com ficção, pois ele é todo criado 

a partir dos filmes de ficção ou desenhos animados, criando seu espaço físico 

                                                             
2
 WEIHNACHT, Josh. Methods and Ideologies for Manipulating the Viewer through Space. Disponível em 

<http://www.inputpattern.com/portfolio/text/disney_vs_debord/index.html>. Acessado em Outubro de 

2011. 

http://www.inputpattern.com/portfolio/text/disney_vs_debord/index.html
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imaginário para nosso entretenimento. Podemos questionar aqui que diversão 

é essa que só quebra com a realidade? 
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4. Vivências de Influência Corporal ou Ideativa 

 

 

“São experiências nas quais o paciente sente que uma força ou ser 

externo age sobre seu corpo, sobre seus órgãos, emitindo raios,  influenciando 

as funções corporais,  etc.” ou quando o paciente  recebe pensamentos 

feitos, “postos em seu cérebro”  (DALGALARRONDO, 2008:328) 

 

 

 

 Este é o sintoma da experiência. O esquizofrênico pode sofrer algumas 

alucinações sensoriais, que o levam à experiência do delírio. Sentem na pele 

formigas correndo, sentem frio ou calor não provocado pelo ambiente, cheiros 

específicos que o levam ao pânico. Até mesmo as dores somáticas, que 

médico nenhum acha o porquê. Essas sensações também podem trazer 

sensações boas, lembranças, aconchego, conforto. Aqui entra a propaganda. 

 Se tratando de grandes experiências sensoriais, o lugar mais marcante 

que me veio à memória, que conheci recentemente, foi novamente, a Disney, 

onde traz o mundo mágico dos desenhos que nos marcou na infância à 

realidade, além de outros mundos que você nunca ouviu falar, mas que 

também emociona.  

 O parque foi projetado para pessoas de todas as idade se divertirem, 

ficando fascinados com as atrações. Desde brinquedos pequenos como o 

tapete mágico do Alladin, que consiste num carrinho que fica girando para as 

criancinhas, à passeios por túneis de simulação com bonecos representando 

cenas famosas de filmes clássicos para os mais velhos.  

 Tirando os patos e esquilos que passeavam livres pelas gramas dos 

parques, nada mais era real, no sentido natural da palavra. Em um dos parques 

a atração é uma árvore gigante, que tem mais de 500 animais esculpidos em 

sua superfície, de concreto.  
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 Josh Weihnacht faz uma análise do funcionamento da Disney com A 

sociedade do Espetáculo, de Guy Debord (WEIHNACHT,Josh, 2009). Começa 

fazendo uma reflexão da arquitetura, como criação de espaço físico para o ser 

humano, e o mundo virtual, que se inspira nos aspectos mentais e emocionais. 

É uma manipulação do espaço para criar humor e comportamentos específicos 

na pessoa que o habita, mexendo com seus emocionais. “Outro conceito 

teorizado pelos situacionistas e empregada pela Disney é o de "détournement", 

definido pelo Internacional Situacionista (IS) como "a reutilização de elementos 

preexistentes artística em um novo conjunto."” ou seja, podemos traduzir aqui  

détournement como desvio, que significa uma técnica que consiste em 

"transformar expressões do sistema capitalista contra si mesmo" (Laurence 

Sterne (1713-1768).  Uma apropriação do que já existe para desviar o 

significado do seu real.   

 Josh continua falando que a Disney nunca publicou nada sobre a forma 

de construção e conceito do parque para não perder a magia. E esse “não 

perder a magia” é tratado com muito rigor nos parques. Como por exemplo a 

apresentação dos fogos de artifício no castelo da Cinderela (construção que 

virou símbolo do parque, que se encontra bem no centro), é feita todos os dias 

do ano, como se fosse a inauguração do parque todos os dias, para quem for 

conhecer 20 anos depois da sua inauguração, sentir a mesma magia do 

primeiro dia.  

 Podemos dizer que todas essas criações e construções sejam a 

ampliação da tevê como espaço de mídia que influencia seu meio, trazendo as 

sensações propostas com os programas e propagandas em contato direto com 

o telespectador, quando ele deixa de assistir para interagir com essas 

simulações planejadas para total distração e experiência sensitiva. 

 Mas todas as atrações do parque são planejadas como o labirinto que a 

Internacional Situacionista escreve:  
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“o quarto silencioso, vestido com material isolante; o 
quarto alto com suas cores vivas e ensurdecedor sons; a 
sala de ecos (jogos orador radiofônica); a sala de imagens 
(jogos cinematográfica), o espaço para reflexão (jogos de 
ressonância psicológica ), o espaço para descanso, sala 
para jogos eróticos, a sala de coincidências.(Laurence 
Sterne, 1713-1768 apud WEIHNACHT, 2009)”. 

 

 Os dois planejam variados ambientes, que causam um humor específico 

em quem passa. É pensado todo um número de detalhes para enriquecer essa 

experiência. Mas é um show apenas para observar, como já citei, o único 

controle que o espectador tem sobre a obra, é a mercadoria que ele escolhe 

levar ao final da atração. 

 Como Debord afirma, o espetáculo é uma relação social entre pessoas, 

mediada por imagens (1967), aqui o espetáculo é formado. Existe a alienação 

da distração, das imagens, e do ambiente físico composto por esses detalhes 

que trazem a experiência de emoções. É aqui que ele te prende a atenção.  

 A Disney ainda tem mais um artifício a seu favor, quando utiliza de seus 

filmes para atrair o público. Porque o cinema já é uma arte que traz 

experiências emocionais para sua vida. Outro fator é o dos filmes de desenhos 

animados que marcaram a sua infância que é a época em que é criada a sua 

personalidade, então eles fazem parte da sua vida de qualquer jeito. Mas não 

vamos entrar em detalhes, porque a indústria cinematográfica está inserida em 

outra etapa de análise como parte da mídia. 

 Pensando dessa maneira a loucura então está sempre presente nas 

formas de alienação, a televisão está presente na sua infância, as sensações, 

e os espetáculos que criam um mundo de fantasias para a criança e o adulto 

que foi criança, as experiências não deixam de existir. 

 O delírio sensorial de um esquizofrênico não aparece sem motivo algum. 

Damos um exemplo aqui que foi falado numa aula de introdução à psicologia, 

onde uma paciente desenvolveu uma fobia, não é o caso de esquizofrenia, mas 

uma patologia grave, de cheiro de grama. Quando o medo aparecia, o cheiro 

vinha junto, e quando o cheiro aparecia, o pânico aparecia junto. Várias 

sessões de terapia foram feitas até descobrir que há um tempo, atrás, essa 
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menina tinha sido estuprada, na época da chuva, e seu rosto ficou contra a 

grama na hora do ato de horror. Casos assim parecem obvias a resposta e o 

diagnóstico, mas não quando aparece tempos depois de um trauma, e sem 

nenhuma explicação. 
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Capítulo 2 

Obra 

 

 Como foi desenvolvido antes, o trabalho vem trazendo uma crítica à 

forma que a mídia televisão exerce seu poder, tendo em vista sua forte 

influencia sobre a sociedade brasileira. A nossa cultura cresceu de uma 

maneira em que levou a televisão junto. E também relacionamos essa 

influencia da televisão com a loucura, como um delírio conjunto que a 

sociedade está passando que não é muito diferente da loucura que está 

internada nos manicômios. 

  

A obra é uma instalação, chamada Sorria, composta por um cenário de 

uma sala, com uma televisão (1) em cima de uma mesa, e no outro lado outra 

televisão (2) em cima de um puff, de frente para a televisão (ver figura 8). Uma 

câmera está ao lado do cenário filmando a cena das duas televisões na sala. 

Todas elas estão passando a mesma imagem, vindo da câmera, que estará 

transmitindo a imagem ao vivo. 

 

 A televisão 2 que está “sentada” no puff pode representar o homem 

capitalista que não se identifica mais pelo que é, mas sim pelo seu produto. 

Como diz Debord “a alienação do espectador em favor do objeto contemplado 

(o que resulta de sua própria atividade inconsciente) se expressa assim: quanto 

mais ele contempla, menos vive; quanto mais aceita reconhecer-se nas 

imagens dominantes de necessidade, menos compreende sua própria 

existência e seu próprio desejo" (DEBORD, 1967:30). É o famoso processo de 

desumanização. 
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 Na composição da sala, haverá um espaço para o público interagir com 

a obra, dois puff´s envolta do puff onde se encontra a televisão 2 para sentar e 

o espaço envolta para se movimentar, assim irão perceber que a câmera estará 

mostrando a imagem ao vivo ao se observarem na tela e “é através da tela que 

os brasileiros se vêem e se reconhecem brasileiros” (BUCCI, 1997 apud 

SOBREIRA, 20093). 

 

 A imagem transmitida ao vivo pode servir de reflexão como já feito na 

obra Buddha (1974) do artista Nam June Paik (Foto 5), onde o artista procura 

pensar sobre as novas formas de uso da tecnologia, e faz reflexão sobre a 

cultura de massa, além de outras interpretações. Em Sorria procuramos 

relacionar o imediatismo da nossa cultura com a imagem ao vivo, a venda pela 

venda que está saturada pela publicidade em massa onde a verdade é 

ocultada, fazendo valer somente pelo ideal. A imagem é imediata, mostra o que 

está acontecendo no momento de modo didático, assim como nos programas 

de televisão. A crítica sobre os costumes excessivos e essa cultura do 

capitalismo traz também a referência de Jenny Holzer, no final dos anos 90, 

com a obra Protect Me From What I Want (Foto 6).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3
 SOBREIRA, Vicente. Artigo sobre A Sociedado do Espetáculo. Disponível em 

<http://www.webartigos.com/artigos/sociedade-do-espetaculo/22115/>. Acessado em Setembro de 

2011. 

http://www.webartigos.com/artigos/sociedade-do-espetaculo/22115/
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Buddha, Nan June Paik (1974) 

 

 

 

Protect me from what i want, Jenny Holzer (1990) 
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 A mesma imagem que está na televisão principal está refletida na outra, 

nos lembra também do espelho. O espelho fora considerado símbolo da 

loucura, que nada reflete de real, “refletiria secretamente, para que nele se 

contempla, o sonho de sua presunção. A loucura não diz tanto respeito à 

verdade e ao mundo quanto ao homem e à verdade de si mesmo que ele 

acredita distinguir” (FOUCAULT, 1961:25) 

 A obra toda é um espetáculo, que leva o público para dentro da 

televisão, para seu momento de fama.  

  “o espetáculo inútil, os ruídos frívolos, essa 
algazarra de sons e cores que faz com que o mundo da loucura, 
é preciso aceitá-la, acolhê-la em si mesmo, porém na clara 
consciência de sua fatuidade, dessa fatuidade que é tanto a do 
espectador quanto a do espetáculo. É preciso ouvir esse barulho 
tão seriamente quanto se ouve a verdade, mas com essa 
atenção ligeira, mistura de ironia e complacência, de facilidade e 
de secreto saber que não se deixa enganar, com qual se ouvem 
normalmente os espetáculos da feira: não com ouvidos” 
(FOUCAULT,1961:34). 

 

 A cultura de imagens é feita pela sua proliferação, a imagem do 

espetáculo ganha destaque por quantas vezes é mostrada, então a imagem 

fica se repetindo em todas as televisões da sala, extasiando o espectador com 

sua imagem proliferada. 

 

 O público aqui é “obrigado” a contemplar passivamente a imagem 

passiva das televisões se assistindo. O objeto “televisão” foi escolhido para a 

obra não adentrar os limites da interação como mudar a programação, ou 

mudar sua função, sendo somente a de transmitir a imagem.  

 

 Toda a cena pode representar as ilusões de um delírio da loucura, 

quando a imagem te cerca ali das mesmas imagens, criando várias projeções 

do ambiente, vindo de lados diferentes, como se fossem alucinações visuais. A 

realidade aqui se mistura com a ficção quando é mostrada fielmente dentro da 
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tela da televisão. “A loucura só existe em cada homem, porque é o homem que 

a constitui no apego que ele demonstra por si mesmo e através das ilusões 

com que se alimenta” (FOUCAULT, 1961:24). 

 

 Por fim, ao passar a mesma imagem em todas as televisões fazemos 

uma reflexão também sobre gigantismo da televisão brasileira, do monopólio 

do canal Rede Globo, que permeia por todas as mídias brasileiras. 

 

 Dan Graham (1974) conseguiu trazer uma idéia semelhante em sua obra 

Presente Continuous Past (Foto7), uma instalação em uma sala, com duas 

paredes espelhadas, uma em frente a outra, uma câmera de segurança e um 

monitor, mostrando a imagem da câmera, mas com um delay de oito segundos. 

O espectador ao entrar em contato com a obra se percebe em tempo real nos 

espelhos, e ao ver que está aparecendo no monitor também, há uma quebra de 

expectativas ao ver que a imagem não está em tempo real. O artista pode ter 

pensado a obra como um lugar de reflexão sobre questões de tempo e espaço, 

e de auto-observação, quando coloca o individuo rodeado de tantas imagens 

dele mesmo, e do seu passado ao mesmo tempo. A câmera de segurança traz 

significados também quando sua função se resume, normalmente, a vigiar um 

local.   
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Present Continuous Past, Dan Graham (1974) 

 

 Assim como Graham, Sorria é uma instalação conceitual que faz o 

público refletir, até mesmo no sentido literal da palavra. Sem o delay da 

primeira obra, Sorria mostra em tempo real, duas imagens simultâneas do que 

está acontecendo no cenário. O espectador então se assiste sendo assistido 

pela câmera, provocando o excesso de expectação. O conceito gira em torno 

do pleonasmo da passividade do público que assiste televisão. 

A obra Sorria é uma instalação, montada da seguinte maneira: uma 

câmera de segurança modelo Sony 1/3 480 L (podendo variar de modelo, 

tamanho, etc) é ligada à um cabo bifurcado, contendo sua conexão com a fonte 

12 v para roteador em um lado, que traz energia para a câmera ligar, no outro 

uma entrada RCA fêmea. Nesta entrada é conectado um divisor 1 RCA macho 

para 2 RCA fêmea. Em cada uma dessas entradas RCA fêmeas é feita a 

conexão com os televisores, com um cabo contendo as duas cabeças RCA 

macho, que conecta na entrada de vídeo da televisão. As televisões, que estão 

de frente uma para a outra, ficam a cerca de 2 metros de distância uma da 
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outra, e estas a mais ou menos 3 metros de distância da câmera, para que o 

ângulo da câmera consiga filmar as duas se assistindo. A obra ao todo então 

possui cerca de 3,5 metros quadrados. Segue o esquema da obra na Foto 8. 

 

 

Foto 8 – obra Sorria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 

 

CONCLUSÃO 
 
 

 

 Vimos então a relação da loucura e da mídia, e a ligação forte com o 

capitalismo. Este fato já fora analisado por escritores e filósofos como Michel 

Foucault em seu livro História da Loucura (1972) onde conta o começo da 

loucura enclausurada com a burguesia, que prendiam ou excluíam qualquer 

cidadão que atrapalhasse o fluxo da sociedade, ou seja, que eram 

impossibilitados de trabalhar, portanto não colaboravam com a nova forma de 

política que foi criada, o capitalismo. Antes disso a loucura fora interpretada de 

várias outras formas de acordo com a época, como a visão mística, que 

acreditava que os loucos eram possuídos pelo mal, ou iluminados pelo Divino, 

entre outras. 

 Hoje em dia a sociedade foi então criando bases em estruturas 

fragilizadas, onde tudo parece funcionar bem, enquanto as falhas são 

acobertadas atrás das cortinas desse tal espetáculo. A população se acomodou 

em ser apenas espectadora, e não se preocupa em questionar o que tem 

assistido. Então, ficou presa pela mercadoria criada por ela própria, a qual tem 

que se reinventar a todo momento para poder estar sempre à mercê da 

necessidade do prazer falso imediato. Isso gera um poder abstrato do capital, 

que é então o dissimulador da realidade. 

 A mercadoria criada dentro da sociedade capitalista se torna essencial 

para o sistema. Ela estimula os homens, até torná-los dependentes, e 

intensifica sua desumanização, como mostra a obra. Então o meio de conexão 

entre essa mercadoria e o homem que escolhemos é a televisão, forma de 

mídia que atinge o maior numero de pessoas. 

 

“a mercadoria é a práxis de poder: um 
modo de representação do mundo e uma forma 
de ação sobre ele; ela reduziu o conjunto da 
realidade social ao quantificável e instaurou a 
dominação totalitária do quantitativo, tendo sua 
extensão a todos os setores ainda não dominados 
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da vida" (Manifesto da Internacional Situacionista - 

número 10, Paris, 1966 apud SOBREIRA4) 

 

O delírio é tratado poeticamente como um bem comum, não sendo 

exclusivo aos loucos. E de onde veio esse delírio? A obra nos faz refletir sobre 

o porquê da televisão estar ali sentada junto ao lugar onde seria das pessoas, 

e que lugar ela ocupa nas nossas vidas.  

Resumindo, o espetáculo precisa do homem, que precisa da mercadoria, 

que é o capitalismo. E espetáculo só existe por conta do capitalismo. Então o 

delírio depende do capitalismo. O delírio que foi explorado poeticamente neste 

trabalho, desde a confusão de realidade e ficção, à projeção de imagens 

acontecendo a todo momento, à manipulação das informações que não 

chegam como  deveriam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4
 SOBREIRA, Vicente. Artigo sobre A Sociedado do Espetáculo. Disponível em 

<http://www.webartigos.com/artigos/sociedade-do-espetaculo/22115/>. Acessado em Setembro de 

2011. 

http://www.webartigos.com/artigos/sociedade-do-espetaculo/22115/
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