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A Taxinomia do Mal na Indústria do Entretenimento
Paola Basso Menna Barreto Gomes (UFRGS)


Discursos bíblicos, cenas eletrônicas
 
“Vi então, levantar-se do mar uma fera que tinha dez chifres e sete cabeças; e, sobre os chifres, dez diademas e, nas suas cabeças, nomes blasfematórios.”
Apocalipse, 13,1

Qualquer espectador com um mínimo conhecimento do último livro da Bíblia pode observar que as figuras do mal sempre enquadram-se dentro do imaginário apocalíptico: humano, mas cheio de maldosas intenções (o falso profeta), instintivo, devorador, saciando seus desejos acima de tudo e de todos (a fera), ou ainda titânico, gigantesco, catastrófico (o dragão). Como as três bestas do Apocalipse, as figuras do mal  primeiramente podem nos iludir através de seu poder sedutor e de suas palavras aliciadoras e, tal qual no Apocalipse, depois são desmascaradas e derrotadas. Os vilões do cinema são fabricados para atingir grandes bilheterias; as produções não economizam recursos para criarem monstros horrendos e convincentes para o imenso público que os consome. Em um tempo que os ditos populares  tem denominado “nova era”, onde uma “nova mentalidade” é pregada e anunciada, parece estranho que  a indústria  cultural tenha uma demanda enorme no que diz respeito a reproduzir, com todos os recursos tecnológicos possíveis, um imaginário tão antigo. De um modo ou de outro as produções cinematográficas estão permeadas pelo discurso judaico-cristão, o qual, no ocidente, foi o principal propagador da oposição entre o bem e o mal. 
Na medida em que também somos subjetivados por mitos que disseminam discursos seculares, é preciso estarmos atentos aos regimes de verdade que estes instituem. Como um dos grandes mitos da civilização, a luta entre o mal e o bem está profundamente entranhada em nossa subjetividade. Apesar da disseminação de novos discursos sobre pluralidade, multiplicidade e diversidade,  a  insistência dos antagonismos nas narrativas reproduzidas pelas fábricas de entretenimento tem reforçado o velho maniqueísmo dos sistemas simbólicos ocidentais. Que diferenças comportam as imagens de militares americanos atirando mísseis em um réptil gigante em uma ponte de Manhatan Refiro ao filme Godzilla, Tristar pictures, Inc. , 1998. Dir. Roland Emmerich e do arcanjo Miguel expulsando, de lança em riste, o demônio do paraíso?
Por mais antiga que seja, a dualidade do simbolismo bíblico continua atual, a classificação que estabelece adversários de acordo com conceitos de “bom” ou  de  “mal”  ainda não se esgotou e insurge nos mais variados aspectos. Reproduzindo a lógica maniqueísta, dentro da qual sempre haverá um “outro”, errado, pior e inferior, que precisa ser combatido e derrotado, a indústria do entretenimento ensina, mesmo através da ficção e da diversão aparentemente descomprometida,  que sempre há algo que precisamos execrar. Aprendemos que é necessário liquidar com o “mal” antes que ele nos extermine, e que, mesmo a nível imaginário, potências destruidoras estão a espreita, esperando para nos atacar. Esta lição, mesmo quando tomada unicamente em relação ao psíquico, nunca é amena. Talvez o desconforto seja ainda maior se considerarmos as repercussões deste sistema simbólico na esfera social, quando este “outro” a ser combatido é o diferente, e portanto, o excluído. 
Estas considerações insinuam que é  preciso um olhar mais atento sobre o funcionamento desta lógica e das implicações psíquicas, sociais e estéticas que a dualidade difundida através destas posições tem em nossas vidas. Uma análise dos produtos da indústria do entretenimento, consumidos em grande escala tem o objetivo de detectar os modos pelos quais visões maniqueístas são agenciadas e como instituem-se como verdades. Em que tipo de práticas e posturas subjetivas esta visão reverbera? Proponho uma investigação do papel das representações do mal na produção de subjetividades, onde  discutir ética sobre  as  posições de sujeito apresentadas dentro da ordenação dicotômica é o objeto do estudo cujas premissas trago neste texto. 


A indústria do entretenimento: uma escola de “passatempo”

Chamo de “indústria do entretenimento” uma facção da imensa maquinaria social responsável pela proliferação de uma infinidade de produções (materiais e simbólicas), a qual Adorno chamou de “indústria cultural”. A indústria do entretenimento envolve um grande mercado, de hegemonia norte-americana, que visa vender filmes, livros, revistas, programas televisivos, brinquedos, ingressos em parques temáticos, atrações e espetáculos dos mais diversos gêneros, cujo objetivo é entreter e divertir, ou seja, os produtos oferecidos possuem o intuito de serem consumidos nos momentos de lazer e “descanso”.  Embora a indústria do entretenimento destine-se a todas as faixas etárias, seu público alvo são as crianças, sujeitos que dentro da agitação frenética dos dias de hoje, por falta de ocupações ou obrigações sérias a cumprir, precisam ser constantemente “entretidas”. O agenciamento do capital simbólico oferecido neste tipo de indústria se dá através de gigantescas corporações empresarias que alguns autores denominam “fábricas de imaginário”. 
São inúmeros os autores que, dentro da perspectiva da pedagogia crítica, denunciam a disseminação de modos de vida hegemônicos (que favorecem  a cultura do homem branco de origem saxônica, representante da classe média norte-americana) através dos produtos destas companhias. Considerando a premissa de que nossa subjetividade vem sendo forjada pelo consumo, é imprescindível que estudiosos da educação trabalhem com  a indústria do entretenimento, tratando-a como um campo efetivo  de propagação de saberes e construção de imaginário. Apesar de não vender explicitamente informação e de constituir-se uma mídia quase autofágica, na qual cada produto consumido anuncia outros, os ícones mitificados pelas fábricas de imaginário circulam em abundância nos mais variados meios de comunicação. Tratando este, entre tantos outros campos, como mais um veículo para a disseminação de saberes, a abordagem que faço dele fundamenta-se sobre seu evidente potencial “pedagógico”: os filmes, as histórias em quadrinhos e a caracterização dos brinquedos estão ensinando para as crianças um certo modo de enxergarem o mundo. Ao consumirmos produtos aparentemente despretensiosos, passatempos corriqueiros destinados a ocupar momentos de ociosidade, estamos tomando contato com as mais variadas estruturas simbólicas que configuram nossa subjetividade. É dentro da concepção, bastante difundida nos últimos anos, de que a aprendizagem ocorre nas mais variadas instâncias da cultura, destacando-se principalmente a mídia, que  analisa-se “os discursos do cinema, da televisão e da publicidade”  Estas investigações, dentro das quais o presente  trabalho se inscreve, fazem parte da sub-linha de pesquisa coordenada pela Prof. Dra. Rosa Maria Bueno Fischer, “Educação e Comunicação”, do Programa de Pós-Graduação em Educação.. Rosa Fischer investiga o que denomina “estatuto pedagógico da mídia”, indagando que modo tais discursos repercutem nos processos educacionais (1999, p.62) e na construção da subjetividade, ou seja, como “os meios de informação e comunicação constróem significados e atuam decisivamente na formação dos sujeitos sociais”(p.60). 
Seguindo estas suposições, minha pesquisa define-se em um campo midiático específico, a indústria do entretenimento, dentro do qual estou trabalhando o simbolismo presente nas imagens que representam o “mal” O trabalho aqui apresentado culminará na elaboração de uma tese de doutoramento em Educação, na qual conceitos imaginários como demônios, diabo, trevas,  inferno, etc., assim como os sistemas  religiosos nos quais estes conceitos se inscrevem, serão minuciosamente discutidos a partir de dados iconográficos e de sua análise iconológica.
. Através da descrição dos elementos visuais que compõem estas imagens, faço o levantamento de características das figuras ditas do “mal” com o propósito de averiguar como é construído um imaginário sobre o que seja “mal” e os modos pelos quais certos signos visuais recebem atribuições consideradas “negativas”. 

A anatomia do dragão
Vampiros, mafiosos italianos, furacões, alienígenas, dragões, psicopatas, espectros, górgonas, esqueletos, leões famintos, índios, mutações genéticas, lobisomens, tubarões, japoneses, assassinos, serpentes gigantes, traficantes, bombas atômicas, russos, bruxas, maníacos, ladrões, câncer, múmias, borgs, aids:  coisas que vem do “além”, coisas que nos destróem, inimigos que nos ameaçam. Estes são apenas alguns exemplos desordenados de aparições do “mal” em produções cinematográficas. Embora o presente estudo traga apenas observações gerais, ao fazer um panorama sobre o assunto começo a descrever as mais variadas incidências simbólicas e imaginárias do mal, tanto nas suas formas históricas como na cultura de massas contemporânea. Aqui, uma descrição ainda incipiente nos fornece algumas pistas sobre o simbolismo legado ao “mal” e   os signos que culturalmente estão investidos de “negatividade”. 
A figuração do mal que encontramos em todos os tipos de gêneros cinematográficos é o vilão humano, representado como bandido ou mal-caráter. O ser humano comum dotado de características legadas ao mal pode aparecer em qualquer tipo de história O panorama traçado aqui é bastante generalizador, descrevendo as aparições do mal a partir de manifestações que todos conhecem. Embora esta incipiente taxionomia seja feita sobre as estereotipias reconhecidas pelo grande público, é preciso  lembrarmos que as formas narrativas são complexas, que existem infinitas possibilidades de intersecções  e misturas de  gêneros. As observações que faço aqui dizem respeito às histórias feitas a partir da certas fórmulas narrativas que foram e ainda são disseminadas pela cultura de massas, em especial o cinema norte-americano de cunho comercial.. Seja na literatura, nas histórias em quadrinhos , nas produções teatrais, nas novelas e seriados radiofônicos e televisivos, sempre há algum personagem que de alguma forma opõe-se ao protagonista. Como um “tempero” importante para as narrativas, o conflito é quase sempre construído sobre algo ou alguém que prejudica o herói ou heroína. Na maior parte das vezes, a construção do conflito se dá em torno de personagens humanos, podemos encontrar “malvados” em todos os gêneros narrativos, da ficção  científica até comédias.  Na imprensa, no telejornalismo e em outros veículos de noticiários, geralmente há uma nítida delimitação de papéis sobre os sujeitos de que tratam as matérias: seres humanos bons e direitos e bandidos, corruptos, tiranos, etc., de outro. 
Nos filmes policiais, o estereótipo de bandido  é o traficante, o ladrão,  o chefe da gang, o assassino, o matador ou  mesmo tudo isto junto. A representação tradicional, amplamente propagada pelo cinema norte-americano do segundo escalão, é a do “cara” de linguagem chula, aparência descuidada, quase sempre latino ou negro, às vezes oriental. A inserção de policiais corruptos, quase sempre mais feios e mais gordos do que os policiais identificados como heróis, é uma tendência que surgiu a partir dos anos oitenta. Os assassinos e sabotadores predominam no gênero suspense,  tanto na literatura como nos filmes de mistério, onde a identidade do criminoso é resguardada a fim de que o leitor ou espectador desvende a investigação juntamente com o herói. São enredos cujos detalhes mórbidos e psicológicos em relação ao criminoso são os mais elaborados. Serial killers são uma temática bastante recorrente  neste tipo de história.  A caracterização dos assassinos não tem uma padronização tipificadora, como acontece com os bandidos dos filmes  policiais comuns. A constituição dos personagens que impiedosamente tiram a vida das pessoas (com exceção das produções cinematográficas onde tiros são banais e corriqueiros) envolve traços de desvio social e distúrbios psíquicos: os assassinos são psicopatas, esquizofrênicos, fixados no poder ou possuem sede de vingança devido a fortes traumas vividos no passado ou ainda  por recalques de cunho psicótico. 
Nos dramas, novelas televisivas e romances é sempre alguém mal intencionado, geralmente retratado com as citadas dificuldades psicológicas  e algum distúrbio comportamental, que figura o papel do “mal”.  Estes personagens caracterizam-se como alguém quase comum, mas que prejudica os mocinhos e de alguma forma apresenta alguma conduta moralmente condenável, comete algum ato ilícito como fazer coisas escondidas em proveito próprio, difamar alguém ou promover intrigas.  Nos romances, os/as  rivais amorosos/as da mocinha ou do mocinho, mesmo que não sejam totalmente do “mal”,   devem apresentar traços que mostrem que são piores do que o protagonista principal: futilidade, mesquinharia, infidelidade, algum tipo de descontrole ou alguma conduta inadequada. Nas histórias de triângulos amorosos, o rival acaba sendo representado como alguém cujo interesse no parceiro disputado  não era o “verdadeiro amor”. Isto é típico dos filmes americanos com contexto high scholl, em que o protagonista sempre conquista seu amado ou sua amada devido à pureza de seus sentimentos. Neste tipo de filmes, o mal aparece como os alunos ou alunas populares que são extremamente impiedosos, que humilham os protagonistas para provarem (muitas vezes com atitudes moralmente condenáveis) sua superioridade.  
As narrativas dramáticas são o gênero  mais propício para romper com a lógica antagônica, uma vez que tratam prioritariamente de conflitos existenciais. Como uma categoria ficcional “adulta”, os filmes dramáticos, embora não estejam isentos de apresentarem personagens identificados com o “mal”, são propícios para tratarem da maldade como  algo abstrato e impossível de ser figurado.  Na medida em que  o “mal”   surge como o próprio conflito, nem sempre o “mal” é necessariamente algo ruim ou terrível, mas algo que, através da dificuldade e do sofrimento, proporciona uma oportunidade de crescimento para os protagonistas. Os exemplos são inúmeros: os filmes que tratam de filhos que se perdem dos pais, das mulheres que de repente encontram-se sozinhas em sociedades dominantemente masculinas, de professores que são desafiados pelos alunos, dos brilhantes profissionais repreendidos pela instituição onde atuam, de atletas que encontram sérios obstáculos, de soldados que voltam para casa depois de guerras, pessoas injustamente perseguidas, dificuldades nos relacionamentos conjugais, problemas entre pais e filhos, etc. Nestes casos, ou “mal” é entendido como distúrbio ou preconceito (os limites,  as normas sociais é que são os “vilões” deste tipo de histórias) ou como as mazelas da civilização (a guerra, a fome, a escravidão) ou  ainda aparece  como fatalidades a  serem  aceitas: uma doença terminal, um acidente que debilita alguém da família, as relações familiares e sociais com deficientes físicos ou mentais, a perda de alguém querido.  
Filmes épicos que retratam batalhas, assim como a maior parte dos filmes western e alguns filmes de guerra, configuram o “mal” como o inimigo a ser combatido. Desde os peles-vermelhas,  alemães nazistas e até  exércitos de robôs, o inimigo é sempre um outro, estrangeiro, diferente, ameaçador. Os mocinhos, obviamente vitoriosos, independente da época e do lugar onde o filme se passa, são incansavelmente identificados com os valores cultuados pela classe média norte-americana. No entanto, também existem aqueles filmes em que a exibição dos horrores e da miséria provocada pela luta de homens contra homens  mostram o “mal” como a própria guerra. Esta é uma tendência que ganha um certo destaque após a derrota dos Estados Unidos no Vietnã, e certamente está associada aos ideais disseminados pelo movimento hippie, onde a visão flower power vai enxergar o mal como um desequilíbrio  gerado pela sede de conquista e pela ambição de dominar. 
 O mal também é despersonificado e percebido como  fatalidade nos filmes e nas cenas de catástrofes: incêndios, furacões, terremotos, quedas de aviões, avalanches, naufrágios, assim como outros acontecimentos arrasadores, fornecem as adversidades a serem suplantadas pelos heróis.  Nestes casos, o mal não pode ser entendido como abstração, pois é representado pelo próprio efeito titânico que a catástrofe exerce sobre o homem.  Este efeito pode  ser figurado e receber um corpo, são  os monstros como Godzilla, que destróem tudo por onde passam. 
O aspecto animalesco tem uma certa relação com as catástrofes, não apenas nos fictícios bichos monstruosos ou nas feras devoradoras, mas também através das pragas ou algum outro tipo de invasão descontrolada de animais, quase sempre  espécies tidas como “proscritas”. São animais  legados ao mal  (que muitas vezes aparecem como aliados dos vilões) e podem ser abutres, corvos, aranhas, morcegos, serpentes, assim como outros animais peçonhentos. Gatos, lobos e outras feras também podem ser animais do “mal”, tal qual escorpiões, lagartos, crocodilos e algumas vezes cachorros e sapos. O “mal” é quase sempre predador, mesmo nas misturas antropomórficas, como o lendário lobisomem, nos animais híbridos (que servem como inspiração para alguns alienígenas ou outros monstros fictícios) ou nos super-dimensionados (formigas gigantes, cobras descomunais, etc.). 
Este tipo de caracterizações (hibridismo, agigantamento) descreve  um outro aspecto das representações do mal: o   fantástico. Juntamente com vilões tradicionais, o mal transfigurado em personagem humano comum,  elementos fantasiosos sobre o mal  aparecem em abundância nos filmes de aventura. O aspecto fantasioso é também  bastante presente nos filmes de ficção científica e apresenta-se como característica principal dos filmes de terror. Fantasmas, vampiros, mortos-vivos e outros seres do limiar entre  a vida e morte figuram “forças do mal”. Através de  personagens meio animais (com caninos afiados, por exemplo) ou meio mortos (cadáveres ou espectros que assolam o mundo das pessoas vivas), o mal constitui-se como sobre os signos sinistros da morte. Sangue, vermes, líquidos putrefatos e outras coisas consideradas “nojentas” caracterizam os filmes mais recentes deste gênero. As possibilidades exploradas pelos mais recentes efeitos especiais transformam estes filmes numa galeria de visões produzidas para repugnar; o mistério cede espaço para o escatológico. A partir da década de setenta, o terror também aparece com tons jocosos, os velhos filmes, com efeitos precários quando comparados aos novos, são assistidos para causarem risos, não mais o  medo intencionado pelas produções originais. 
A ironização do mal também pode ser vista nas recentes comédias sobre extra-terrestres, paródias dos antigos filmes sobre  marcianos querendo dominar a terra e subjugar a raça humana. Apesar da jocosidade deste tipo de produção, ainda são produzidos filmes e seriados onde a ameaça que vem de fora (do espaço) ou mesmo de dentro da terra (intra-terrestres) apresentam o mal como alienígena, uma outra espécie, quase sempre predadora, que precisa das riquezas de nosso planeta ou mesmo dos corpos humanos para se manter. Vampirizando recursos naturais ou simplesmente intentando o fim da raça humana, os filmes de ficção científica que  visam grandes bilheterias mostram posições bem claras entre o bem e o mal. Seja na forma de robôs exterminadores, cientistas sem escrúpulos que criam mutações genéticas ou atrocidades biológicas este gênero reedita as roupagens das manifestações “malignas” mais antigas. Alguns filmes mostram alienígenas explorando a raça humana através do trabalho escravo e outros mostram seres que entram nos corpos, possuindo os personagens com aterradoras forças do “mal” que desvirtuam seu comportamento. 
A possessão também é uma característica “maligna” tradicional, saiu dos tratados de demoniologia medievais para aparecer também no cinema: alguma força oculta e aparentemente indesvendável toma conta de um ser.  Um poder demoníaco  (que atualmente tende a ser visto como alienígena) domina um personagem humano ou mesmo algum animal, que passa a servir como aparelho do “mal”. No caso dos protagonistas, a ação torna-se inconsciente, abatido pelo poder do “mal”, o herói não responde mais pelos seus atos. Somente alguma intervenção do “bem” para desencantar o transe maligno, sempre provocado por alguma espécie de hipnose ou de sortilégio lançado pelos vilões. 
É dentro desta temática que aparecem aqueles vilões aparentemente humanos, mas dotados de poderes sobrenaturais. São as bruxas e os magos do “mal”, quase sempre exigindo adversários a sua altura, como fadas, magos e outros personagens que podem operar magicamente ou pelo menos neutralizar o efeito destes poderes. Voar, metamorfosear o corpo, provocar mudanças climáticas, atravessar paredes, dividir-se em vários, assim como outras coisas impossíveis também é prerrogativa dos super-heróis e de seus adversários.  Assim como  bruxas e feiticeiros, os vilões das histórias em quadrinhos possuem signos característicos: uma cara feita para “meter medo” inspirada em esqueletos, cadáveres e tudo o que lembre a decrepitude do corpo; o uso freqüente  do preto, do roxo e do vermelho em suas roupas; uma voz aterradora, rouca, gutural ou esganiçada, sempre desagradável de se ouvir; unhas compridas ou mãos que lembrem garras ou ainda os caninos afiados; animais aliados que pertençam ao rol dos animais “malditos”; frieza nos sentimentos, a demonstração de um prazer macabro em ver o sofrimento dos “mocinhos” ou de outros personagens do “bem” e uma insaciável sede pelo poder. 
Sobre este breve levantamento, podemos observar que os elementos que predominam no imaginário sobre o mal são alusivos aos animais rastejantes ou àqueles considerados inferiores, à escuridão, à velhice, à morte, à decomposição, aos excrementos, à menstruação e a tudo o que é proscrito nos regimes simbólicos ocidentais. Junto a este imaginário, preceitos morais que na maior parte das vezes calcam-se sobre a ética cristã, demarcam as posições de malvados e bonzinhos. Não é apenas através de uma certa visibilidade que identificamos estas posições, o mal é sempre aquele que, de alguma forma, rompe com a lei divina: não amando verdadeiramente, desonrando a família, mentindo, roubando, trapaceando, matando, traindo, estuprando, faltando com o respeito às coisas sagradas. Transgredir os dez mandamentos de Deus ou mesmo cometer algum dos pecados capitais (ira, luxúria, avareza, preguiça, gula, inveja, soberba) é o que, basicamente, tem delineado o lugar do mal dentro da cultura ocidental dominante.

A genealogia do mal
“O que está se passando coletivamente, confusamente, através de todos os processo, de todas as polêmicas, é a passagem do estádio histórico a um estádio mítico, é a reconstrução mítica e midiática de todos esses acontecimentos”(Baudrillard,1996, p.100).

A indústria do entretenimento exprime visões sobre quem e o que é execrado em nossa cultura. Entendendo que a metodologia usada procura “compreender e descrever os modos concretos  e as estratégias complexas de construção de sentido, hoje, através da mídia eletrônica, analisando esse processo em sua mínima materialidade” (Fischer, 1997, p.70),  a análise dos produtos selecionados inspira-se na genealogia de Michel Foucault. O estudo genealógico trata da  formação “dispersa, descontínua e regular”, no caso os discursos visuais do bem e  do mal, no exterior e no interior dos limites do controle, ou como nos diz Foucault, “de um lado ou de outro da delimitação” (1998, p. 63-64). Sob esta ótica, tentarei discutir como os mecanismos de controle moral, que são mediatizados através de discursos disseminados pelas instâncias dotadas de poder (a Igreja, a mídia, etc.)   produzem certos tipo de saber sobre o que seja certo e errado.
 Em uma de suas entrevistas em Microfísica do Poder, Foucault lamenta que após mais de uma década de trabalho incansável, sua obra “funcionar para alguns como sinal de pertencimento”, como se ao tratar dos loucos, dos doentes e dos detentos, estivesse estabelecendo um “lado correto”. Fazendo uma forma de  história sobre a ótica dos excluídos, dos diferentes, Foucault não estava promovendo nenhum lugar, tampouco  inscrevendo os sujeitos de seus estudos neste ou naquele “lado”: “é preciso passar para o outro lado – o “lado correto”- mas para procurar se desprender destes mecanismos que fazem aparecer dois lados, para dissolver esta falsa unidade, a natureza ilusória deste outro lado que tomamos partido”(1996, p.239).
Desconstruir a lógica partidária, de cunho opositório, implica o exame destes lugares marcados. Não se trata de reproduzir a classificações entre dominantes e dominados, excluídos e incluídos, mas localizar as posições dos sujeitos dentro dos discursos através do que Foucault apontou como “sinais de pertencimento”. Minha análise intenta, ao fazer a genealogia do mal na indústria do entretenimento, tratar da marcação social destes lugares frente ao sistema moral estabelecido pela lógica dualista. Neste aspecto os limites das possibilidade de posicionamento entre ser “do bem” ou ser “do mal”, funciona como mecanismo de controle na agência dos processos de identificação.  Alfredo Veiga-Neto nos fala da importância do sentimento de “pertença” no que diz respeito aos processos de identificação dos indivíduos em relação a um grupo (2000, p.60). 
Apesar da pluralidade dos grupos identitários encontrados na contemporanedade, é preciso estudar a lógica dualista e seu papel nos processos de identificação na medida em as identidades são constituídas sobre sistemas de signos que se contrapõem. A imparcialidade das posições sociais é uma ilusão. A constituição das identidades sociais envolvem relações de poder “que procuram impor determinados significados (e não outros quaisquer)”, significados pertinentes a posição dos sujeitos identificados com determinados grupos (Veiga-Neto, 2000, p.56). A imposição ou eleição de significados específicos funciona como “vontade de verdade”, esta procura de um saber seguro, tido confortavelmente como “certo”,  no qual os sujeitos podem ancorar-se. A identificação e o “sentimento de pertença” que lhe é inerente funcionam como espécies de âncoras para a subjetividade; localizando-se  dentro de um grupo identitário o sujeito estabelece uma “verdade” sobre si.  É sobre esta “vontade de verdade”, o desejo de um discurso absoluto e eterno, que a eficácia da crença no “bem” (juntamente com a abominação do “mal”)  é efetivada.    
 Os autores dos estudos culturais defendem insistentemente a teoria de que o processo de formação de identidades é contingente e descontínuo. Este argumento foi fundamental para romper com a visão linear da história e com outras sistematizações do conhecimento, mas descarta a relevância de certos elementos culturais que, apesar das descontinuidades, permanecem no interior dos discursos. Embora as representações destes elementos se transformem e sejam da ordem das contigências, o núcleo significador é mitificado em decorrência de sua  contínua repetição.  São exatamente estes elementos míticos que vem ao encontro do desejo de verdade e da definição dos lugares sociais. Defendendo o deslocamento das identidades, propondo a criação de “identidades de fronteira”(McLaren, 1997), os intelectuais da pedagogia crítica não podem ignorar que, ao romperem com as demarcações estabelecidas, estão atingindo o sujeito comum  naquilo que este mais preza: as verdades partilhadas. Em um mundo de tantas incertezas, a fixidez dos papéis sociais representados na cultura de massas serve como um antídoto para a crise de identidade dos tempos pós-modernos. Deslocamentos acontecem, mas identidades mutantes não rendem a mesma bilheteria que os filmes com as mesmas representações identitárias de sempre: todos querem comprar a segurança daquilo que sabem como “certo”.
Considerando a ansiedade das massas frente a dissolução de suas verdades, ao operacionalizar minha análise, mesmo fazendo-a de forma crítica, busco a perspectiva daqueles grupos sociais identificados e ancorados nos produtos que consomem.  Trata-se de descrever a maneira pela qual os objetos analisados tocam a sensibilidade, movem  desejos e atingem as emoções dos sujeitos. Enfocando a dimensão mítica dos antagonismos procuro dialogar com conceitos extraídos da psicanálise a fim abordar  a função do imaginário do mal frente aos processos psíquicos e as implicações culturais destes processos.

Dor, ilusão e abstração

“O Diabo é o conceito de Diabo.”
(Russell, 1991, p.29)

Para o medievalista norte-americano Jeffrey Russel, que fez um estudo das figurações do mal sob a ótica da história do pensamento, o conceito de mal não possui nenhuma precisão, tampouco coerência. O autor argumenta que o mal, antes de ser conceito, é uma abstração: “devemos considerar que o mal é sentido imediata, direta e existencialmente, em lugar de ser definido categoricamente” (Russel, 1991, p.3). Descrições de experiências que envolvem o “mal”, como crianças sendo cruelmente castigadas, são usadas pelo autor para definir o mal como percepção: “experiência direta e imediata de algo feito a um indivíduo” (idem). Russel trata do mal em termos de dor e sofrimento e embora seus exemplos tragam situações concretas onde o mal é exercido sobre o físico, também aborda o mal em suas formas incorpóreas. Mas o mal não é uma abstração, o mal é sentido e conhecido, compreendemos o mal porque fazemos analogias com nosso próprio sofrimento: “Embora a dor esteja a 15 mil quilômetros ou a cinco mil anos de distância, isso não importa. A voz grita, é ouvida” e sabemos do que se trata (idem). Estas considerações são apenas o princípio da obra de Russell, que não intenciona tratar do problema do mal, mas pesquisar as  formas pelas quais ele é figurado, fazendo a história do  conceito “diabo”.  
Imagem do mal por excelência, a figura do diabo merece uma atenção especial porque é através de sua iconografia que alguns elementos relativos ao imaginário do mal na indústria do entretenimento se estabeleceram. Constatei que diabos e demônios não são as figuras maléficas mais  populares nas narrativas da cultura de massas, sendo preteridos por alienígenas e até mesmo por vampiros. Apesar de não serem os malvados “da ocasião”, as figuras do diabo e de seus demônios  legaram suas roupagens na construção de muitos vilões.    
As tentações diabólicas e sua ameaça de danação eterna cumpriram  um papel de extrema importância histórica: a disseminação do medo. Se hoje em dia não é mais o diabo que assusta, mas sim os discursos sobre violência e criminalidade anunciados diariamente pelos noticiários, a função do medo é sempre a mesma: acuar e retrair os sujeitos que por ventura ousem ultrapassar os limites do perigo. Eficiente mecanismo de controle, o medo funciona na linha limítrofe a qual somos paradoxalmente incitados a trafegar. Na ameaça dos perigos que a qualquer momento podem colocar em risco nossa alma  ou nossa vida, o discurso da salvação é efetivado. Outrora a salvação da alma  se aderíssemos à doutrina cristã, atualmente  a salvação do self se seguirmos métodos de auto-ajuda, se obedecermos  a certos  ditames do senso-comum ou se cumprirmos os preceitos recomendados por especialistas, entre tantas outras “salvações”, “curas” e “resoluções”  promovidas pela mídia ou pelo discurso alternativo da “nova era”.  
Mas como distinguir o perigo real da ilusão de perigo produzida pela linguagem? Comemos  o fruto da árvore do  conhecimento do bem e do mal, a dualidade está inscrita no corpo  da humanidade, conhecemos a dor de nunca mais estarmos inteiros, o paraíso foi perdido. Este mito nos remete ao conceito lacaniano de Falta que está a guisa da própria compreensão do inconsciente, este outro lado que jamais poderemos conhecer, mas que,  por se fazer existir, nos divide. Separados de Deus, Adão  e Eva são condenados a sofrer vergonhas até encontrarem a salvação. Embora nem a Queda, nem mesmo a serpente, que de todos os animais era o mais astuto, fossem propriamente o mal, o conhecimento do Mal e a consciência de sua nudez expulsou-os do paraíso. Recorrendo à ótica psicanalítica, podemos enxergar a queda do Éden como uma das alegorias do complexo de castração: a perda de Deus Pai, o Falo. Provando o fruto do conhecimento e o oferecendo a Adão, Eva experimenta a dualidade necessária para que exista linguagem, prerrogativa que anteriormente era apenas de Deus. A Palavra do Todo Criador  era divina, em Eva, consistiu no pecado original.  Seu castigo por ter ousado ultrapassar os limites foi a dor  em dar a luz ( não era a luz, “fiat lux”, uma das outras prerrogativas de Deus Pai?). A negatividade como fundadora do sujeito falante aponta para  a impossibilidade de identificação com o Pai: a interdição do Falo e a castração, necessários para  que se faça a onipotência da lei simbólica.
Em seu texto O teorema da parte maldita, dentro do qual a expurgação da mal em si (o conhecimento) é a própria morte, Jean Baubrillard também nos remete ao mito do paraíso: 
“O princípio do mal não é moral; é um princípio de desequilíbrio e de vertigem, princípio  de complexidade e estranheza, princípio de sedução, princípio de incompatibilidade, de antagonismo e de irredutibilidade. Não é um princípio de morte; bem ao contrário, é um princípio vital de desligação. Desde o paraíso, ao qual seu acontecimento pôs  fim, é o princípio do conhecimento. Já que fomos expulsos por delito de conhecimento, vamos ao menos retirar disso todos os benefícios. Toda a tentativa de resgate da parte maldita, do resgate do princípio do Mal, só pode instaurar novos paraísos artificiais, os paraísos do consenso, que são um verdadeiro princípio de morte” (Baudrillard, 1996, p.114). 

 Resignado perante a totalidade do bem e do mal, Baudrillard conclui que “não há inteligência das coisas fora dessa regra fundamental” (1996, p.117). Pensar parte do princípio do mal: o autor nos fala de “armadilhas” para captar os acontecimentos dos quais queremos tratar, e comenta a estranheza da teoria, a qual diz que é preciso se fazer como “um crime perfeito”. Defendendo a vitalidade dos fenômenos que “jogam com a exterminação” (idem, p.115), concordo com Baudrillard no que diz respeito a maldição do fazer teórico: lidamos com a  instabilidade das verdades e com seu próprio extermínio, e mesmo assim, lutamos sofregamente para atingir a verdade constituída pelas palavras. Se “toda escrita provém do real como impossível” (Andrès, 1996, p.357-358),  enfrentamos o potencial ilusório que toda linguagem comporta, este gênio maligno e enganador no corpo impreciso dos textos. 
“Os demônios, sobretudo se são de linguagem (e poderiam ser de outra coisa?), são combatidos pela linguagem”(Barthes, 2000, p.108). Linguagem que produz mentiras, linguagem que traz as verdades. Falsa ou real, a palavra é um demônio pulsante e plural que nos abate  passionalmente: “uma força precisa arrasta minha linguagem para o mal que posso fazer a mim mesmo”(idem, p.107). Conhecimento do fruto proibido ou palavra da salvação, a linguagem é o cerne da problemática entre o bem e o mal.  Como personificação da destrutividade deliberada (Russell, 1991, p.16), o diabo, Satanás, o acusador de Deus, é o agente fundante das contradições. A verdade absoluta é questionada e conhecemos  a bipartição do absoluto porque a serpente nos incitou a experimentá-lo. 

O agenciamento da Quimera

A tautologia do mal no discurso religioso e no discurso filosófico/psicanalítico é esta fala sobre o duplo contraposto; o mal é sempre opositório. Mesmo que nem toda dualidade precise ser uma contradição, tudo o que se opõe é dual, o duplo é a origem de todo conflito. Várias mitologias e muitas teorias modernas, como a psicanálise tradicional, são calcadas sobre sistemas dualísticos. A pós-modernidade ao desconstruir a lógica dual e superar o pensamento dialético produz teorias assistemáticas cuja ordem não pode ser inscrita nos sólidos diagramas que o racionalismo compôs. A tentativa é romper com as arraigadas categorias de representação, dentre as quais, a dualidade instituiu-se como eixo. 
A ordem é complexificar, descategorizar as divisões, pluralizar ao máximo os componentes de uma lógica:  “quanto mais se tornam complexos os modelos, menos se corre o risco de usar sistemas de referência que esmaguem a sensibilidade ao que se passa. Observe, por exemplo,  os modelos freudianos: à medida que foram se simplificando até chegar à oposição Eros /Tanatos, foram correspondendo de alguma forma a um certo tipo de prática redutora” (Guattari, 1999, p.211). Mutiplicizar, jamais reduzir. Escapando da redução dualística, a proliferação de componentes exige a minimalização, somente na micrologia os elementos conseguem ser apreendidos. A diversidade é tão grande que apenas na especificidade (nas especialidades das ciências)  uma verdade pode se afirmar. É na proliferação dos saberes midiatizados e espetacularizados que intento responder minha indagação: De que modos se dão os contrafluxos do discurso pós-moderno, na medida em que todas as desconstruções e reconstruções operadas por este discurso não abalam efetivamente certas representações mitificadoras?
 Não que o pós-moderno tivesse a intenção de modificar as narrativas míticas da indústria do entretenimento, afinal, na pós-modernidade não se  luta para vencer alguma coisa ou se chegar a algum lugar. Lutas e objetivos pertencem a uma outra ordem, nunca ao pensamento descentrado do hipertexto. Nossas conexões obedecem a uma lógica casuística, não há uma trajetória prefixada que precisamos cumprir. Entretanto, as fórmulas narrativas permanecem, a estereotipia dos gêneros nos assola: as massas continuam vibrando com a vitória do mocinho sobre o bandido. Que tipo de condições históricas estamos vivendo,  para que mitos supostamente arcaicos possam fazer uso dos mais modernos recursos tecnológicos e imporem verdades que, teoricamente, já havíamos ultrapassado? 
Para Foucault, a sociedade é um campo de lutas, onde forças opositórias dinamizam as relações de poder. O poder não comporta neutralidades, sua imposição sempre compreende certos antagonismos.  Neste sentido, o mito do herói versus vilão é uma alegoria da luta pelo poder, sua lição é mostrar que as posições de sujeito nunca são imparciais. A busca de identificação com o herói é o desejo de estarmos do “lado correto”. O problema é que este “lado bom” é infinitamente mutável e depende dos múltiplos fatores que definem as subjetividades. Apesar da complexidade dos fatores que envolvem os processos de subjetivação, somos massivamente subjetivados a pertencermos ao “bem” e lutarmos por ele sempre que necessário.  Aprendemos que o  “bem” sempre vence, pois o poder de “Deus”, que é tomado como o Poder de todos os poderes, sempre está do seu lado. 
Quais as implicações desta “lição”? Que tipo de subjetividades as premissas aqui apresentadas produziram e estão produzindo? Para compreendermos “como se produz a subjetividade do sujeito  a partir do ordenamento dos sistemas simbólicos transmitidos pelo social” (Schäffer,  1999, p.35), é preciso focalizar nossa vontade de verdade, essa busca do “bem” como uma resposta ao mal-estar contemporâneo. 
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