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Do final dos anos 1960 em que se formou o chamado pós-estruturalismo
até os anos áureos da teoria do pós-modernismo, quando apareceu o debate
da derrocada da razão, do iluminismo, das grandes narrativas, havia uma
ideia de que a dialética, a razão e a subjetividade foram ultrapassadas pela
afirmação da singularidade e diferença. A melhor maneira de se libertar do
mal-estar vindo desse luto das esperanças iluministas era acolher a derrota
da emancipação como vitória da fragmentação, do fluxo, da vitalidade das
pequenas narrativas, das micropolíticas, com sua capacidade de resistência
à homogeneização do capital e ao mesmo tempo absorção tática de suas
características. Muitos pensavam, mesmo sem a abdicação do tom crítico,
que os novos tempos continham suas próprias qualidades. Jean Baudrillard,
muito conhecido pelo conceito de simulação, tendo maior influência na
área da comunicação, não destoava muito do tom nietzschiano geral,
mas cultivou um aspecto cético, fatalista e niilista bastante singular ao
propor uma insólita crítica cultural da sociedade global. Ele desagradou
não só marxistas e feministas como também o cerne do próprio círculo
pós-estruturalista de onde nasceu, adotando uma postura por princípio
antipática ao lado festivo da teoria pós-moderna em geral, sem deixar de
ter sido uma de suas maiores infi uências.
O erro da maior parte dos críticos de Baudrillard está em reduzi-lo à
tese básica de que a mídia é uma simulação do real que o anula e, portanto,
despreza as lutas políticas concretas. Esse problema é tão verdadeiro
quanto fácil de apontar: sua obra é riquíssima, plena de problemas que
vão muito além do que este aparenta ser e o sofisticam. O erro básico
dessa “ficção teórica” não é motivo para ignorá-la, pois a partir dele muitas
questões importantes aparecem. Por isso a frase de Hegel “o verdadeiro
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é o rodo", contraposta pelo Adorno de M inim a M oralia por "o todo é o
não verdadeiro”1 encontra aqui uma nova função. O todo das teses ou,
como Baudrillard prefere chamar, hipóteses, é parte do não-verdadeiro, mas
o próprio modo de formulá-las contém muito da verdade do todo, quer
dizer, do sistema. A inverdade do pensamento de Baudrillard — salpicado
com uma série de preciosos insights, vindos de uma escritura teórica das
mais hem sucedidas — diz mais do sistema do que os historiadores e
sociólogos mais corretos e cuidadosos. Para uma crítica decente do autor,
é necessário uma leitura atenta e razoável das sutilezas. Caso contrário, o
crítico participa de uma das piores características da teoria pós-moderna,
que é misturar uma variedade de nomes num artigo e reproduzir sempre
a mesma ideia de cada um deles, evidenciando não só uma pobre leitura
do que cita, como também reproduzindo um argumento falho. Diz-se a
mesma coisa dos mesmos teóricos e das mesmas idéias em vários 1usares do
mundo, como cedo reconheceu John Rajchman, em que a teoria faz papel
de ‘‘Toyota do pensamento”, língua franca deste mundo, consumida do
mesmo modo em qualquer lugar.:
Nosso interesse é — através do acompanhamento da interpretação
que o sociólogo francês produziu dos acontecimentos históricos de
que foi contemporâneo — observar o “impulso para o sublime” de sua
teoria, em consonância com a teoria pós-moderna, como afirma Steven
Connor.3 Observa-se uma necessidade da teoria, depois da derrocada de
suas pretensões práticas mais imediatas, em negar o reino da positividade
empírica, bem como do transcendente metafísico, com fins de alcançar,
contudo, num movimento transcendental, uma instância inefável que é
ponto de fuga para analisar qualquer objeto. Há um desejo da teoria de
negar o aprisionamento definido do conceito no movimento do texto que
apresenta categorias para além de toda definição, como o real de Lacan, a

significancia de Kristeva, a aporia de Derrida; todos contendo em si o mesmo
desejo de apresentar o inapresentável, o que evidencia que redundam no
movimento estético do sublime.4 Baudrillard é um exemplo privilegiado
1ADORNO, Theodor. M inima moralia: reflexões a partir da vida danificada. São Paulo: Ática. 1992, p. 42.
: Rajchman , John. "Postmodernism in a Nominalist Frame: The Emergence and Diffusion of a Cultural
Category", in Flash Art, v. 137. n. I, 1987 , p. 51.
' C onnor, Steven. A cultura pós-moderna. Introdução às teorias do contemporâneo. São Paulo: Loyola, 19 9 3 , p.
27

4 HtBDlGE, Dick. “The Impossible Object: Towards a Sociolog)' of the Sublime", in New Formations, l,
primavera 1987, pp. (>4-7.
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dessa tendência quando observa que na própria estrutura semiológica do
sistema atual há um êxtase de comunicação que implode o sentido e faz
com que as diferenças sejam destruídas, quer dizer, no momento mesmo em
que a teoria qualifica fascinada a diferença ela está em estado de extinção.5
A estratégia de Baudrillard é tornar-se um “paroxista indiferente” que
perde a paixão por qualquer valor e se coloca, por isso mesmo, a nosso ver,
num estado extático da teoria, quando ela se satisfaz em ser irônica, cética
e fatalista, isto é, não esquecendo o fato de que há nela um movimento
crítico, porém parcial, limitado pelo conformismo geral/’ e uma estratégia
de afirmação negativa da “troca simbólica” e da “ilusão”, superiores à
instância do real e da simulação, que seria sua forma de ser contestatória
e tentar superar o niilismo. Tal conformismo vem do próprio afastamento
associai, ou “ilegível”, nos termos de Barthes, da teoria quando aponta
para aquilo que atravessa o social mas não se deixa apreender. Tal postura,
em Baudrillard, não é crítica, não pretende devolver à sociedade uma
reação engajada, mas irônica. Logo, a crítica cultural e social do pensador
francês é, segundo Dick Hebdige, simultaneamente associai e resignada
politicamente.
Esse crítico da cultura que despreza seu próprio objeto é partícipe e
vítima da própria cultura que condena, como bem observa Adorno. Nesse
caso, a crítica do crítico da cultura precisa separar, discernir (para usar a

krineiri)o que é uma contribuiçã
o complexo social e cultural e o que é síndrome dessa mesma cultura.
Muitas vezes, contudo, essa separação é demasiado difícil, depende mais
da atenção distraída de uma escuta psicanalítica do que de um trabalho
raiz etimológica grega

sistemático.

Pa

ix ã o

x

Ê
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Em A sombra das maiorias silenciosas, de 1978, um dos capítulos se
intitula “O êxtase do socialismo”. A contradição de um presidente socialista
ser eleito num regime democrático e mantê-lo dentro do sistema capitalista
' Ibid., p. 69.
Ibid., p. 6 7 .
Adorno , Theodor. Prismas: crítica cultural c sociedade. São Paulo: Atica, 2001, p. 7-26.
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pode ser vista como um amadurecimento da esquerda. O partido socialista
deixou de acreditar numa ditadura do proletariado e passou a manter
uma competição democrática saudável com o liberalismo. Baudrillard já
observa na época os perigos ocultos dessa nova era política. O que parecia
ser a realização de um sonho esperado durante tanto tempo Baudrillard
chama de “um parto pós-histórico retardado há muito tempo

que de

repente “explode e invade tudo num só m om ento’.8 Por outro lado, tudo
pareceu tão normal que ocorreu como se as pessoas não acreditassem mais
na gravidade e importância do acontecimento. A libertação da esquerda,
durante tanto tempo oprimida no lado ocidental, de repente sai vitoriosa
dentro das regras do jogo liberal. Ide chama esse novo estado da esquerda de
forma extática do socialismo, onde ele encontrou seu estado puro, purgado
de toda revolução, revolta, violência e ditadura. Segundo o autor, o êxtase
é antinómico da paixão. A paixão pela revolução deu lugar ao êxtase de
uma tomada democrática do poder. De lato, nos sistemas zen budistas de
meditação, o sujeito precisa se desfazer de todos os desejos, todos os apegos
mundanos. Num estado de ausência de desejo, contemplando a vacuidade
do mundo, o devoto se libera de todas as suas paixões*’ e por isso mesmo
encontra um prazer bem maior que o gozo de um apaixonado: trata-se
de um êxtase perante o desapego de qualquer prazer, da vida e da própria
realidade.1" Assim como o Nirvana seria mais gozo que o gozo, desapegado
de qualquer desejo de prazer, o êxtase do socialismo é mais político que o
político, é transpolítico.
Baudrillard não usa em nenhum lugar a referência do budismo,
nem de qualquer outra tradição mística, para explicar seu conceito
de êxtase. Estou contudo aproximando uma coisa da outra para tentar
reconstituir o uso inusitado desse conceito e pensar suas consequências.
Sem dúvida, caracterizar um acontecimento político com a esquerda, que
é essencialmente materialista, com um conceito da esfera religiosa é mais
uma das imagens provocativas e insólitas do teórico. Ainda assim, se a ideia
de êxtase estivesse ligada ao budismo, que é uma religião de certo modo
ateia, e pensarmos no esforço do devoto para negar e superar a realidade
cotidiana na qual se move a razão e o entendimento, purificando-se de
s Baudrillard , Jean. A sombra das matonus silenciosas. O fim do social e o surpm ento das massas. São Paulo:
Braziliense, 1985, p. 45.
*

Suzuki, Daisctz Teitaro. Ensayos sobre budismo zen. Buenos Aires: Kier. 1 9 95, pp. 3 0 . 34 c 3 7 .

10 Ibid., p. 72.
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desejos e paixões, a relação poderia fazer sentido. Se tivermos em vista
a referência ocidental cristã, fica mais difícil apreender a ligação, pois o
êxtase do santo estaria baseado na paixão de Cristo e por Cristo; porém,
também trata-se de uma paixão desapegada das paixões terrenas, por esse
motivo há relações entre a mística cristã (de Meister Eckhart) e a budista."
O êxtase do socialismo é precisamente a perda, a ausência de paixão pela
revolução. Quando se perdeu a energia e o desejo pela revolução, depois de
todo o esforço de gerações, a esquerda vence. As pessoas não parecem tão
chocadas com a situação. Há algo errado.
A hipótese de Baudrillard é que a massa deu o poder à esquerda porque
não acredita mais em sua existência e a destituiu de sua capacidade de
“vontade e representação”.12 A menção de Schopenhauer aqui, mais uma
vez, nos remete à mística budista. O filósofo alemão pensa que a luta da
vontade consigo mesma nos prende na escravidão de viver entre forças
irracionais e projetar ilusões de representações racionais do caos e selvageria
fundamentais do mundo. O melhor que podemos fazer é contemplar a luta
da vontade de fora e nos despirmos de toda paixão, por isso Schopenhauer
admira os ascetas e místicos.13
Fora da vontade das paixões e do conhecimento da representação, a
esquerda encontra-se em êxtase: vence sem luta, a graça do poder lhe é
dada sem guerra, sem o uso da força, assemelhando-se à doutrina da não-violência dos monges. O jejum do poder da esquerda no lado ocidental,
ou sua greve de fome, funcionou: conquistou a democracia.
É a partir desse par opositivo de êxtase pós-moderno e paixão moderna
que Baudrillard reconhece no fenômeno mais um exemplo de seu famoso
conceito de simulação. A esquerda de Mitterrand não é real, é virtual. A
prova é que ninguém acredita mais nela, ninguém nem se impressiona
com o tamanho da contradição, tudo parece normal. Saímos do reino
do político, das lutas reais, da racionalidade das posições ideológicas, e
entramos no reino do “transpolítico”, em que a esquerda se mistura
com a direita e é definitivamente contaminada pelo capitalismo, assim
como o capitalismo é contaminado pela esquerda, reforçando o Estado
e produzindo simulacros de ações políticas. Em termos de significativas
11 M iu n skj , Maja. “Zen and the Art o f Death", Journal o f the History o f Ideas, v. 60, n. 3, jul. 1999, p. 394.
• Baudrillard , Jean. A sombra das maionas silenciosas, op. cit., p. 46.
13 Schopenhauer . Arthur. O mundo como vontade e representação. Rio de Janeiro: Contraponto, 2000, pp. 400
e 4 0 6 -8 .
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transformações sociais, das quais tanto se sonhou, a esquerda democrática
é de fito irrisória.

C
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d o s
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Foi com essa mesma estrutura de facilidade na libertação de anseios
políticos, na realização de verdadeiras utopias, somada à indiferença pelo
acontecimento, ligada à desilusão de paixões modernas em seu êxtase
purificador, que Baudrillard analisou a queda do muro de Berlim em A

ïluuïo do fim ou a greve dos acontecimentos, de 1992.
Houve uma grande euforia com a derrocada do muro. O congelamento
do progresso democrático, do mercado competitivo e da liberdade de
expressão no Leste europeu deu lugar a uma súbita hiléncia do comunismo
que, subitamente, levou ao descongelamento da liberdade. Parecia um
sonho tanto para a população oprimida do Leste quanto para os defensores
do liberalismo que, com extrema rapidez, presenciaram os Estados Unidos
se tornarem a única potência mundial, a vencedora em termos econômicos,
militares e ideológicos.
Enfim, o mundo inteiro Oganhou o direito à
C
liberdade. Parecia ser o fim das grandes mudanças políticas, de acordo
com a tese do neoconservador Francis Fukuyama, que insistiu na queda da
ideologia marxista-leninista para a direção de grandes Estados, retomando
a afirmação de Kojève de que os Estados Unidos são a realização do fim
da históri.H E ainda mais interessante observar que Fukuyama, no final de
seu artigo “O fim da história?’ lamenta uma sensação de tédio pelo lato
de que a arte e a filosofia da pós-história não produziríam algo tão potente
quanto as grandes obras vindas da vitalidade histórica. Agora podemos
lançar a primeira parte de nossa hipótese: a teoria, sem história, sem apegos
ideológicos insensatos, sem motivação de transformação social, enfim,
sem paixão, entra em estado de êxtase com a impressionante escritura de
Baudrillard. Ele se coloca fora do jogo de poder político por não acreditar
mais nele, e passa a praticar uma contemplação irônica dos acontecimentos
informados pela mídia como se estivesse vendo um filme, uma ficção, uma
simulação cujo grande absurdo fantástico é precisamente se pensar que é e
está em uma realidade.
14 Fuklyama, Francis. "¡F.I fin de la historia?”. Clava de razan práctica, n. 1. 1 9 9 0 . pp. 8 5 -9 6 .
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Mas para explicitar melhor esse posicionamento, detenhamo-nos no
que pensou Baudrillard sobre a queda do muro. Ele se pergunta: “O que
acontece com a liberdade quando ela é descongelada?”.1· Antes de mais
nada, é bom lembrar que nosso autor retira das metáforas estabelecidas
do jargão jornalístico e político um grande potencial conceituai para o
texto teórico. Ele as leva tão a sério que, desdobrando-as num jogo verbal
inusitado, retira daí consequências simbólicas para além da realidade que,
entretanto, condicionam a factualidade dos acontecimentos.
O Lestemantevealiberdadeemestadodeultracongelamento, “sequestrada
e submetida a pressões muito fortes”. O Ocidente, ao contrário, revela uma
ultrafluidez “ainda mais escabrosa” com a “libertação e liberalização dos
costumes e opiniões”. Em A transparência do

o livro se inicia com a

constatação de que o mundo democrático liberou as necessidades, desejos,
sexo, drogas, e se liberou da tradição, religião, dogmas. E uma verdadeira
orgia de liberação de todas as instâncias culturais, não só a emancipação de
seus constrangimentos internos, mas também a dissolução das fronteiras
entre elas, a anulação da diferença entre estética, política, ética, a esfera
privada c pública etc. Depois da orgia, vem a pergunta: “o que fazer após a
orgia?”." ’ Resta simular a orgia, simular que há liberação quando na verdade
“a liberdade, a ideia de liberdade, morreu de morte natural”.1 Perdemos a
alma da liberdade e da história ao finalizá-la. Na queda do muro, é natural
que haja uma mimetização nostálgica que o Leste produz de nossa orgia,
vivenciando a contracultura com atraso. Contrariamente, no nosso caso,
vampirizamos o estoque de liberdade deles: “é isso que lhes pedimos: a
ideia de liberdade em troca dos sinais materiais dessa mesma liberdade”,18
semelhante aos europeus com os índios, que em troca de matéria-prima
e trabalho forçado davam-lhes bugigangas. Se estou aqui incorporando o
“nós” de Baudrillard, preciso alertar que, embora o Brasil faça e tenha feito
parte desse mundo democrático antes de 1989, não só teve sua ditadura de
direita como também não vivenciou toda essa liberação das necessidades e
desejos como no primeiro mundo. A contracultura foi, na América Latina,
mais uma resistência contra um outro tipo de “congelamento” ditatorial
do que uma sorte de liberação absoluta, e não foi menos radical cultural
*' B a u d r illa r d , Jean. A ilusão do fim . A greve dos acontecimentos. Lisboa: Tcrramaf, 1992, p. 48.
14 B a u d r il ia r d , Jean. A transparência do mal. Campinas: Papyrus, 1991, p. 9.

I B audrillard , Jean. A ilusão do fim. A greve dos acontecimentos, op. cit.. p. 48.
II Ibid., p. 50.
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e artisticamente por isso. O próprio Baudrillard só emprega o “nós” para
os países desenvolvidos e vê na América Latina outra configuração. Ainda
assim, a motivação da contracultura ocidental também teve como causa a
guerra do Vietnã, impulsos utópicos da esquerda etc., ou seja, a visão de
1968 do autor é limitada: a liberdade do centro do mundo também era
ialsa, o que motivou a contracultura, mas seus efeitos posteriores de fato
propagaram mais os signos da liberdade do que a própria. Esse é um dos
vários exemplos em que o teórico absorve o discurso dominante quando
pretende dele se distanciar.
Pornografia, extraterrestre, rock, as maiores banalidades da televisão e
das revistas de fofoca, tudo o Leste pôde, subitamente, vivenciar fascinado,
“foram imagens de 1968, com o mesmo clima, com as mesmas caras, que
nos chegaram de Praga e Berlim”.14 Se um bloco atribuía ao outro o mal do
mundo, parecia, depois do muro, que a política viveria somente de pequenos
e insignificantes conHitos, sob o controle absoluto dos Estados Unidos. Os
acontecimentos, que já sc tornaram totalmente insignificantes, assumiram
um “estado de greve”. A queda do muro loi o último grande acontecimento,
aquele que assinalou a queda da própria história. Mas Baudrillard, embora
se sirva abundantemente da metáfora do fim, não é um neoconservador.
Ele se coloca como um pensador radical, paroxista, irônico, sendo inclusive
irônico consigo mesmo ao ver na “ironia objetiva” do “destino” algo bem
superior à sua própria ironia. Por isso é ironizando a si mesmo que ele pode
ironizar qualquer aspiração política, qualquer ataque crítico a seu simultâneo
divertimento com a cena política, êxtase teórico com o uso estético das
metáforas conceituais, melancolia e tédio blasé. Mas apesar das acusações
de críticos ingênuos, ele não vê na simulação ausência da realidade cruel do
sofrimento. Ao contrário, depois da ascensão do sistema de virtualização
da vida, haverá um novo tipo de maldade imperante: “O mal era visível,
opaco, localizado nos territórios do Leste. Exorcizámo-lo, libertámo-lo,
liquidámo-lo. Mas terá deixado de ser o mal? E claro que não. Tornou-se
líquido, fluido, intersticial, viral — é isso a transparência do mal.”20
Baudrillard afirma que Chernobil foi já a inauguração da fusão “entre
os dois mundos por infiltração radioativa”,21 por isso mesmo nele contém
,9 Ibid., p. 60.
20 Ibid., p. 63.
:r íbid., p. 71.
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também o princípio de contaminação que vai imperar na nova ordem
mundial e já estava em vigor no Ocidente. Se o mal desapareceu enquanto
território, substância e ideologia, ele vai reaparecer na forma do “fim de
toda a ilusão democrática”,22 na desilusão vital dos valores do Ocidente,
levando à sua destruição; ele prevê até o fim do império dos Estados
Unidos.23 A conexão máxima entre Estados e culturas se transformará em
contaminação, “desencadeia a vulnerabilidade máxima de todas as redes”,24
levando o vírus à vida sexual, econômica, política, moral etc. Quando
todas as condições para a ordem perfeita do mundo estão presentes, “a
desordem é irresistível, quando estão reunidas todas as condições do bem,
o mal é irresistível”.2' Mas onde mesmo se manifestará o mal? Embora ele
não responda de forma muito clara, vejo nesse trecho um momento bem
ilustrativo: “Transpolítico frouxo, descentrado, altamente diluível, no qual
as opções ideológicas são indiferentes, a violência histórica mínima (já não
se trata, na maior parte dos conflitos, senão de uma violência homeopática,
policial, interior aos sistemas.”26
Ou seja, a relevância histórica dos conflitos é mínima, mas a violência
concreta não mais tomará forma de grandes guerras, e sim de violência
homeopática interior aos sistemas. Essa homeopatía pode ser uma maneira
de interpretar o que vivenciamos hoje, com a guerra aparecendo no cotidiano
dos cidadãos na forma de terrorismo, sequestro, assaltos permanentes
etc. Mesmo para quem nunca vivenciou uma guerra “tradicional”, viver
cm guerra homeopática permanente pode ser muito pior do que se, à
moda antiga, a sociedade parasse por uma guerra uns cinco anos e depois
retomasse uma vida sem tal convívio com a violência, mas esse tipo de
questão é no caso irrelevante; Baudrillard não se interessa pelo problema
da qualidade de vida, como Marcuse, por exemplo.
O mal se tornou virótico, não só na biologia mas na informática e na
economia; a violência se tornou homeopática, na rua e na televisão, dentro
e fora do cinema, por isso mesmo onipresente, cotidiana. Em As estratégias

fatais , de 1983, o autor diferencia as manifestações do mal moderno e o
“pós-moderno”. A violência é da ordem das guerras modernas, o terror
" Ibid., p. 73.
■' Ibid., p. "'S.
14 Ibid., p. 7 2 .

:

■ Ibid., p. 74.
26 Ibid., p. 79.
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é mais violento que o violento e aparece no terrorismo.2 Mais uma vez,
como no caso da liberdade no Leste e no Ocidente, Baudrillard mostra que
as monstruosidades do outro estão na essência do Ocidente, mesmo que de
forma invertida. Nesse caso, a inversão não constitui uma oposição, mas
uma equivalência secreta. Essa estrutura de senso e contrassenso assume a
seguinte forma:
1 - o pior ê intrínseco ao “mesmo”, à identidade ocidental, de forma
ignorada;
2 - manifesta-se do lado do outro como um oposto criminoso,
terrível e monstruoso;
3 - revela no exterior, no real, como um

, a

monstruosidade ignorada que estava escondida no cerne do ocidental;
4 - é taxado de monstruoso, de um mal pré-moderno (no caso do
Oriente Medio) ou pré-democrático (no caso do Leste Europeu) a
ser combatido, c reforça a ignorância do Ocidente em relação a si
mesmo justamente quando ele pensa estar do lado da moral, sensatez
e razão.
O terrorismo, no texto de 1983, não está só no assassinato anônimo
e aleatório de uma vítima azarada, de um acaso trágico, está também na
solidariedade e responsabilidade ilimitada do humanismo liberal e cristão,
que tentou eliminar a falta de autonomia cm relação ao destino. Os
terroristas, inversamente, levam isso ao pé da letra e afirmam que qualquer
ocidental é responsável pelas atrocidades na sua comunidade. Um princípio
absurdo de culpabilidade ilimitada humanista leva, por ligação simbólica,
ao absurdo do assassinato aleatório, uma liberdade quase ilimitada leva à
sempre possível situação de ser refém.28
A relação não é causai na suposta realidade concreta que levamos, mas
há um nexo simbólico secreto entre esses dois elementos antagônicos. Essa
resposta do terror à violência ignorada da responsabilidade moral é um

desafio próprio daquilo que ele interpreta como “inteligência do mal”.29
Baudrillard afirma que a relação entre bem e mal não pode ser vista
como um progresso ingênuo iluminista do bem nos domínios científicos,
técnicos, democráticos e jurídicos, sendo o mal nada mais do que um defeito
2 Baudrillard, Jean. As estratégiasfatais. Lisboa: Editorial Estampa, 1 9 9 1 , p. 32.
M lbid., p 33.
Baudrillard, Jean. “L’esprit du terrorisme”. Le Monde. 2 nov. 2 0 0 1 . Disponível cm: <http://www.egs.edu/
faculty/bjuilrillard/baudrillard-thc-spirit*of'ierrorism*trcnch.html>. Acesso cm: 5 jun. 2 0 0 9 .
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a ser desfeito. Para ele o bem e o mal progridem em poder ao mesmo tempo
e segundo um mesmo movimento. Contra a visão maniqueísta clássica, o
triunfo de um não corresponde ao fracasso do outro, ao contrário. Quanto
maior o bem, maior o mal.
Para ilustrar bem essa relação, ele toma como exemplo a própria
cumplicidade dos dois blocos na guerra iria. Havia um equilíbrio do terror
no face a face entre os dois poderes, sem supremacia de um sobre o outro.
Com a queda do muro, o equilíbrio se rompeu com a extrapolação total
do bem. Quando o bem pretende ordenar e controlar tudo, tornando-se
onipresente,

o

mal

torna-se intersticial, viral, aloja-se na própria

transparência das coisas, e ganha um poder invisível, porém tão soberano
quanto o bem, cada vez maior. Portanto, a onipresença visível do bem
implica na transparência soberana do mal ao mesmo tempo e num mesmo
*
*0
movimento.

II

d e

s e t e m b r o

:

o

a c o n t e c im e n t o

a bso lu to

Mesmo com grande variedade das formas de vírus e terror já antes da
queda do muro, depois dela os acontecimentos entraram definitivamente
em greve no mesmo momento em que o bem e o mal, simultaneamente,
foram se expandindo. Baudrillard sustentou essa tese, até surgir o 11 de
setembro.

Asestratégias
s,iatf o sistema ocidental de
e rentabilidade precisa pôr fim ao escândalo da morte acidental, que é
inaceitável." Sua solução é elaborar um sistema de segurança, saúde
e conforto, assim como a prevenção da morte acidental através da
organização hospitalar da morte. Como disse já em A troca simbólica e a
morte, de 1976, "Assim o sistema tem por fim absoluto controlar a morte”.32
Podemos acrescentar que, como a expansão do bem não vive sem a do mal,
Em

w Ibid.
11 Baudrillard . Jean. As estrattyis fatais, op. etc.» p. 33.

Baudrillard. Jean. L'échange symbolique et la wort. Paris: Gallimard, 1976, p. 58. Neste livro, pp. 108 e 109,
h i uma interessante analise do World Trade Center reconhecendo em suas duas torres o próprio signo do
sistema atual. Os signos se duplicam para se destacarem do referente, redobrarem-se em si mesmos, signo
visível do fechamento do sistema em si mesmo na vertigem do redobramento, fenômeno semelhante às
réplicas do rosto de Marilyn de Andy Warhol. É digno de nota que esse texto de 1976 antecipou boa parte
das análises de outros teóricos do World Trade Center depois da queda do muro.
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o fascismo se encarregou de montar um aparato de produção sistemática
da morre, mas isso ocorreu ainda na época moderna; na era pós-moderna,
os terroristas opõem ao sistema a eleição aleatória do refém e da vítima.
Mais uma vez se repete a estrutura do senso e contrassenso: é uma situação
monstruosamente lógica o sistema pretender anular a morte como um
acidente; a monstruosidade do terrorismo responde “substituindo a morte
sistemática (o terror) por uma lógica eletiva: a do refém”. v'
() que diferenciou o ataque de 11 de setembro de todos os outros foi
a aliança de duas armas: eles dispõem das armas do sistema (dinheiro e
especulação da bolsa, tecnologias informáticas e aeronáuticas, a dimensão
espetacular e as redes midiáticas) e a arma fatal: a morte, ou seja, o
suicídio do terrorista. Essa conjugação de dois dispositivos diferentes
(estrutura operacional e pacto simbólico) multiplica ao infinito o potencial
destruidor. '' Contra a estratégia de morte zero do sistema, eles impõem “o
pacto de uma obrigação sacrificial”. Contra a indiferença do sistema pelos
indivíduos, eles lançam um desafio dual, pessoal, à potência adversa. Esse
dualismo não é entre indivíduo e sistema, mas entre ato sacrificial coletivo
e o egoísmo racional do neoliberalismo.
Com

isso,

finalmente,

Baudrillard considera

que

a greve dos

acontecimentos terminou: o desafio simbólico desse acontecimento foi tão
único, desde maio de 1968, que pôs em jogo a própria mundialização
imposta depois da queda do muro. Por isso a morte em 11 de setembro
foi mais do que real, foi simbólica e sacrificial, configurando assim o
acontecimento absoluto, a mãe de todos os acontecimentos, aquele que
concentra em si todos os acontecimentos que não tiveram lugar, como a
guerra do golfo, a tomada do poder da esquerda etc.

O

E N C A N T O DA IR O N IA

Agora podemos avaliar melhor a estratégia teórica apresentada.
Baudrillard elabora uma crítica preciosa ao sistema capitalista e sua
mercantilização,

informatização,

midialização

etc.

Produz

análises

impressionantes ao procurar desvendar que, por trás do real e da simulação
' Baudriuard. jean. As tstrattgias fatais, op. cit., p. 33.
54 Baudrillard, Jean. “L’esprit du terrorisme", op. cit.
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do real, há uma dimensão de cumplicidade do pacto simbólico regido
por regras inteiramente diferentes das que estamos acostumados. Baseado
na sociologia de Marcel Mauss e na análise de Bataille do erotismo e do
dispendio, o teórico consegue desvelar toda uma outra perspectiva dos
acontecimentos históricos e midiáticos por meio de conceitos como
cumplicidade dual, sedução, pacto, sacrifício, reversibilidade, troca
impossível. Até que ponto tais conceitos esclarecem o fundo mágico e
arcaico da história pós-moderna ou encarnam um fruto dessa própria
magia, pretendendo reencantar a análise da cultura iludindo-se, é difícil
decidir. Penso que as duas hipóteses não se excluem, por isso constatamos
que a ironia do autor é simultaneamente crítica e acrítica, é uma ironia
iludida consigo mesma. Nem todo individualismo crítico percebe que a
postura irônica mesma é encantadora, ou melhor, a desilusão da ironia
se transforma facilmente em encanto do sujeito pós-romántico consigo
mesmo, encanto pelo seu canto teórico solitário e destruidor, encanto pela
radicalidade de uma soberania vazia do pensamento, encanto pela sua
própria escritura. Enfim, o suposto desencantamento rigoroso do pensador
é levado de tal modo pela sua escritura encantadora e maldita, levando junto
admiradores e críticos vulgares, que se perde o grau de responsabilidade da
teoria, precisamente aquilo que não deveria se afastar em nada do potencial
de verdade da escritura, da retórica.
Baudrillard resolve esse tipo de problema sempre assumindo uma
extrema parcialidade ao frisar que não é um pesquisador, é um escritor

freelancer, que de fato coloca o conceito de ilusão como superior à realidade
e — o que sempre resolve qualquer dificuldade — que tudo não passa de
um jogo irônico, ainda que fatal e radical, à moda dos poetas malditos.
Nesse sentido, assim como outros pós-estruturalistas, Derrida e Lacan,
por exemplo, ele posa como teórico maldito, antiuniversitário, mas que
deve toda sua fama e sustentação à instituição universitária conjugada com
uma mídia da intelectualidade, ou seja, nada menos maldito. O pacto
dual da teoria com a realidade está em acreditar píamente que se criarmos
uma ficção teórica que se vislumbra como fascinante, radical, sedutora e
irresistível, não só para nós mesmos mas também para toda a história e
sociedade mundial, teremos lançado o nosso desafio à própria realidade.
Nesse caso, não há como negar que em algum nível ele conseguiu o que
pretendia.
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É muito curiosa, por exemplo, a periodização que propõe da história
recente. A narrativa teórica transparece em suas apostas de pensar a diferença
do período anterior à queda do muro para a greve dos acontecimentos,
seguida da ruptura da greve pelo ataque às torres gêmeas. Ele tem um
senso raro para rupturas históricas. Tais propostas de periodização são
heurísticamente profícuas para pensar a história recente, retirando a
monotonia de uma visão invariante da modernidade e mesmo da extensão
já considerável da chamada pós-modernidade.
Há um efeito mágico, um encanto do pensamento, também ao
transformar nosso olhar para a pobreza do espetáculo midiático. O que
parecia ser um filminho de Hollywood, só que real (e virtual, sem dúvida),
passa a tomar enfim proporções filosóficas, como era nos tempos de Hegel
e Marx, mas regredindo a um estágio pré-marxiano, pré-adorniano, de
idealizar estruturas antropológicas pré-modernas; descobrindo, mesmo
assim, uma das mais singulares forças pós-modernas do ensaísmo, mesmo
que se encontre já em estágio avançado de desencantamento com a filosofia.
De qualquer forma, analisar o terrorismo do ponto de vista de um dispendio
simbólico da morte (seguindo a linha antropológico-nietzschiana de Bataille)
contra a acumulação individualista do capitalismo conduz a revelações bem
mais interessantes do que a maioria dos teóricos que tentaram entender
o fenômeno. Encarar a narrativa histórico-midiática como "literatura” faz
com que se descubra como retirá-la de sua histeria sensacionalista, de modo
que um ponto de vista teórico-literário dá ao acontecimento a potência
filosófica que ele efetivamente carrega por trás da neutralização midiática ou
cientificista do historiador e do sociólogo neopositivista.
Baudrillard força as metáforas contidas no jargão de tal forma que elas
ganhem dignidade conceituai e o direcionamento retórico da ironia. Se a
queda do muro levou ao descongelamento da liberdade e à contaminação
recíproca dos blocos, podemos reconhecer nessas formulações algo da
estratégia teórica do pensador. Ele mesmo descongelou a prisão metafórica
do jargão e implodiu o muro de seus significados de tal forma que liberou
o potencial de irradiação metafórica para ser usado na contaminação de
conceitos teóricos; podemos afirmar, pensando em Benjamin, que ele
descongelou a “imagem dialética”.
Esse mobilismo teórico extremo se conjuga, entretanto, ao reforço
da hipostasia do imobilismo político, logo, o excesso retórico-poético
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do pensamento freia, em vez de fortalecer, a contundência crítica e a
possibilidade de mudança social. Sem dúvida, esse é um sintoma da queda
do muro e sua indistinção do bem o do mal, que, em vez de ultrapassar
dicotomías fáceis e ideológicas, aumentou a confusão da semiformação
e ainda criou outras dicotomías simplistas do novo estágio do sistema e
niilismos teóricos. Se Baudrillard nos ajuda a entender algo dessa confusão,
não nos ajuda a sair dela. Esse descongelamento da liberdade interpretativa
liberou o “mal” da teoria: a ironia, a íorça do teórico maldito, para além da
razão e da crítica, uma sorte de maldição mágica.
Afinal, o poder de iluminação da teoria, seja pela razão, seja pelas suas
qualidades ensaístico-literárias, é mágico. O uso consequente e inusitado
da estrutura metafórica de termos que pareciam inocentes e naturalizados
alimenta uma verdadeira filosofia que, ao longo da obra, vai retomando e
ampliando o espectro dos conceitos. Baudrillard é, no fiando, um grande
gênio em manipular a magia da teoria. Emprego o conceito de gênio
paródicamente, é claro, respeitando, como toda boa paródia o faz, todo o
seu potencial assim como apontando seu impensado limite. O problema
básico é que o gênio foi sugado pelo buraco negro da magia: o vazio da
indiferença política.
Logo, essa interpretação ou, como ele mesmo ironicamente assume, ficção
teórica, mesmo que contenha grande potencial de renovação para a crítica do
mundo atual, tomou gosto por anulá-lo. Assim ela convive em cumplicidade
com o sistema mesmo onde tenta desafiá-lo. Ela é íascinada pelo terrorismo
tanto quanto a mídia, e o mistifica tanto quanto o poder americano o
demoniza. Sua eleição do 11 de setembro como acontecimento absoluto não
problematiza o fato de que reproduz a seleção tendenciosa da história oficial
em relação a todo o universo micro-histórico de pequenos acontecimentos
que não aparecem na mídia mas são mais relevantes para um mundo melhor
do que a violência mundial ou local. O macro-acontecimento deve ser visto
pelos seus efeitos intersticiais e não idealizado como absoluto tendo como
parâmetro o empobrecimento que a mídia faz da realidade. Ele nos fornece
grandes contribuições para a análise da virtualização da realidade, mas, por
outro lado, toma-a ao pé da letra ao depauperar o próprio nexo da teoria com
a prática, enfim, ele incorre na mesma falácia que desmascarou. Fascinado
pela ficcionalização da mídia quando produz dela uma interpretação tão
sagaz, torna sua ficção teórica igualmente fascinante e enganosa.
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A teoria paroxista é, portanto, vítima de sua própria força e vítima de
seu objeto perigoso de tal modo que se lhe torna um refém resignado. De
fato, sua tentativa de captar os poderes do sistema para o desafiar estava
desde o início destinada ao fracasso, contudo, todo o trabalho, a luta interna
desse texto, sua travessia, contém grandes pistas, saídas, para que a cegueira
geral da crítica da cultura não mais se propague. Nesse sentido, Baudrillard
não aprendeu tanto com o meio dos historiadores do cotidiano do qual se
originou, mas sempre conserva uma sugestão implícita de melhor retomá-lo.
Finalmente, o êxtase teórico que vê a história com o um teatro
tragicómico, ou melhor, tragirònico , reproduz a indiferença política da
mídia no âmbito da teoria mais sofisticada, motivo pelo qual Baudrillard
é sempre mal lido ou avaliado, pois muitos se entregam à sua escritura
deslumbrante e outros a abandonam precocemente indignados. Purgado
da paixão pela emancipação, da luta por uma vida menos pior num mundo
que cada vez mais criminaliza, controla, empobrece e aterroriza, tanto
do lado do terrorismo do sistema quanto do terrorismo propriamente
dito, o pensador paroxista manteve sua crítica impotente sacrificando-a
a um fascínio pela própria ficção que tão bem elaborou para pensar sua
contemporaneidade.
Ainda assim, sea teoria de Baudrillard precisa ser desmistificada, contém
grandes insights relativos à situação da nova ordem mundial que em muitos
aspectos podem ser melhor elaborados.
Primeiro é preciso de fato entender o potencial da obra, fazer justiça
à força de suas conquistas, e então violentá-la, “implodi-la” por dentro.
Não adianta nem adorá-la nem ignorá-la, antes criticá-la e, na medida
do possível, dela se servir. E extasiante 1er Baudrillard, mas também é
necessário separar contemplação de teorização, por mais arcaicamente
unidas que elas ainda estejam.
Não se trata, portanto, de “resistir à teoria”, mas de desafiar tal sedutora
esterilidade com o potencial crítico da própria distância da prática, quer
dizer, retirar de sua repulsa ao concreto uma fertilidade prática possível,
consciente das inevitáveis mediações, em vez de alimentar cada vez mais,

ad

infinitum, seu famigerado fracasso. Nada está mais distante da prática

que a teoria, mas nada possui mais potencial crítico para orientá-la, desde
que ela mesma não se deleite em se perder à toa, caindo assimptoticamente
no buraco negro de sua pulsão de morte.
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