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Nota explicativa
Este livro, obra perversa e noturna!

Tornei-me filósofo não quando deixei de ser um scholar, até porque 
nunca deixei realmente tal trabalho. Mas, para filosofar, tive de colocar o 
scholar no seu devido lugar — na academia.

Não me arrependo nem um pouco de ter confiado nas belas univer-
sidades brasileiras pelas quais passei — UFSCar, PUC-SP, USP e Mackenzie 
— obtendo uma formação dupla, como filósofo e filósofo da educação. 
Muito menos acho o trabalho nas universidades, como fiz, aqui e no exte-
rior, uma trilha totalmente maligna. Afinal, um scholar estaria onde, se 
não na schola? Todavia, o filósofo é o monstro que se esconde na figura 
do scholar, que é o médico. O monstro precisa sair à noite em busca de 
sangue. Sangue humano.

A filosofia é uma medicina da alma, disse Sócrates certa vez. Ora, mas 
quem disse que médico cura? Médico medica! Além do mais, como medi-
car de dia se não há um monstro para ferir as pessoas à noite?

A tarefa de ferir deveria ser universal. Deveria ser uma prerrogativa 
do filósofo. Mesmo quando na pele do scholar, ele deveria poder filosofar, 
estapeando alunos e tirando sangue deles. Mas não pode. “É bullying.” “É 
má pedagogia.” “É crime.” O filósofo funcionário é o scholar, deve seguir 
as regras da empresa na qual pesquisa e ensina. Mas depois do expedien-
te... humm! Sem o jaleco, nu como todo filósofo, não há como não sair à 
noite mordendo canelas, lambendo corações e revolvendo neurônios. Isso 
é algo tão prazeroso ao monstro que é impossível não fazer. Dizem que 



10 PAULO GHIRALDELLI JR.

está inserido no código genético do monstro assim agir — ora, não pode-
mos condenar assim, aprioristicamente, um código genético!

O filósofo como scholar pode ser médico da alma, claro. Pode ser 
terapeuta da cultura, sem dúvida. Mas ele não teria quem tratar se dei-
xasse as pessoas se ferirem por elas mesmas. Elas iriam se ferir no lugar 
errado, a esmo. O filósofo faz a alma penar e põe a cultura em um divã 
que, na verdade, é uma cama de pregos do faquir. Mas a cultura não é 
faquir. Então, ela sai dali sangrando por todos os poros. Que delícia!

Os textos deste livro são parte do que o filósofo faz à noite. Às vezes, 
alguma coisa do scholar. A cultura sob o olhar do filósofo está nas garras 
do monstro aqui neste livro, e ela se apresenta em uma sequência adrede 
preparada. Os textos guardam uma ordem: da visão de mundo para a TV 
chegando à filosofia, não sem ter passado por alguma psicologia.

Trata-se de um livro para pessoas que não têm medo de sair à noite 
e dar de cara com um filósofo. Deve ser lido por aqueles que ainda leem 
livros de ensaios sem que a leitura seja aconselhada por um médico, um 
scholar, um professor. É um livro que você lê porque você o comprou e 
você decidiu ler. Vai ler porque tem coragem. Vai ler mais de vez justamen-
te porque é um livro que não lhe dá uma bibliografia ou um caminho para 
fazer teses acadêmicas. É um livro de leitura. Mas ler, sabemos, é tão pe-
rigoso quanto escrever. Vai lê-lo porque está desejoso de ser rasgado de 
cima a baixo por um monstro noturno.

Paulo Ghiraldelli Jr.

São Paulo, 30 de setembro de 2013
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PARTE 1

TV
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1

O que é a nossa sociedade do espetáculo?

Vivemos mesmo na “sociedade do espetáculo”? O nome é velho e, 
quando apareceu naquela forma de título de livro,1 carregado de marxis-
mo, teve algum êxito antes por conta da autoridade do invólucro que 
propriamente pelas teses. Estas, enfim, estavam em todos os livros da 
época! O livro se foi, mas o título ficou e acabou ganhando sobrevida, 
principalmente agora, quando realmente podemos dizer que estamos 
entrando em um tipo propriamente dito de sociedade do espetáculo.

A sociedade do espetáculo não é a Roma do “pão e circo”. Nem mesmo 
a da guilhotina do Terror francês durante a Revolução e de seus imitadores 
posteriores. Também não é a sociedade dos grandes comícios nazifascistas 
ou comunistas do século XX. Em parte, e só em parte, tem a ver com a 
“sociedade de massas” da democracia liberal acalentada e aguilhoada pelo 
capitalismo. Em todas essas situações encontramos o espetáculo na socie-
dade ou o espetáculo da sociedade, mas não a sociedade do espetáculo.

Do modo como entendo que seria interessante caracterizar uma socie-
dade e, talvez, toda uma época, como a “do espetáculo”, é melhor não 
deixar faltar um elemento determinante: ninguém pode ser somente es-
pectador. Um espetáculo da sociedade do espetáculo não se caracteriza por 
um evento assistido por muita gente. Essa descrição é pobre. Um espetáculo 
se caracteriza por três elementos conjuntamente arranjados: os produtores 
do espetáculo, os espectadores e os comunicadores dele, e isso no interior 
de um mundo regido pela vida contemporânea. Sem isso e, enfim, sem o 

1. Livro de 1967, do filósofo francês Guy Debord, La société du spectacle.
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aparato tecnológico que envolve a atividade dos três elementos na vida 
contemporânea, não há fórmula exata do espetáculo que dominaria uma 
sociedade ou um tempo, fazendo do nosso tempo isso que ele é. O nosso 
tempo e as nossas sociedades nacionais, bem como a sociedade internacio-
nal, são hoje o lugar onde cada um com o seu celular, acoplado a uma rede 
social da internet e, enfim, interligado por redes de TV de todo tipo, fazem 
coisas e ao mesmo tempo as transmitem a outros e a si mesmos. É isso que 
eu chamo de “sociedade do espetáculo”. Trata-se de algo que não exclusi-
vamente necessita ser caracterizado por uma teoria como a dos marxistas 
culturais, a teoria da alienação (reificação e fetichização) e/ou da ideologia, 
como fizeram todos que seguiram Adorno, Horkheimer e outros da Escola 
de Frankfurt. A sociedade do espetáculo se basta, para que possamos 
identificá-la, pela sua descrição quase ateórica.

Se vivemos ou não nesse tipo de sociedade, o problema não é só de 
descrição fenomenológica. Até aqui todos podem concordar comigo, com 
poucos pontos de divergência. O problema é saber o que é feito de nossa 
vida que é diferente da vida de nossos pais e avós em suas juventudes, e 
que pode ou não nos levar a sermos “versões melhores (ou piores) de nós 
mesmos”. Talvez aqui existam divergências. Mas, ainda assim, hão de 
convir, não falarei de algo que se desconhece.

Um exemplo pode ajudar aqui. Estamos todos na praia de Copacaba-
na no final do ano. Ou estamos todos na Avenida Paulista, na mesma data. 
Estamos ali para quê? Para ver fogos de artifício? Ora, é claro que não! 
Seríamos mais imbecis do que somos se estivéssemos ali para ver algo tão 
banal, ainda que ao sair de casa possamos dizer “ah, vamos ver os fogos 
da passagem do ano?”. Estamos todos ali porque naquele momento não 
podemos estar sozinhos. Há uma caminhada coletiva a ser feita, que é a 
do percurso do ano vindouro, e todos sabemos que ela será, ainda que 
individual e solitária para cada um, uma caminhada que só poderá ocorrer 
se continuarmos, junto de nossa caminhada individual, a rota da estrada 
coletiva. Paramos então, naquela data, para nos agruparmos. Não vamos 
ficar menos ou mais solidários por isso. Mas imaginamos que, se não fi-
zermos essa parada e essa pretensa reunião, abrimos mais chances para a 
vazão de forças do mal existentes em nós, que nos deixarão menos soli-
dários no decorrer do ano. Integrar “a massa” da Avenida Paulista ou da 
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Praia de Copacabana, ou de qualquer outro lugar apropriado para a “Pas-
sagem do Ano” no mundo, nos faz voltar a participar da história do mun-
do, coletivamente, ao menos uma vez sem que seja em alguma tragédia. 
O “eu estava lá” é preciso ser dito de algum evento, então que seja ao 
menos um que não nos causa sofrimento. Ora, mas o que temos feito nes-
ses eventos ultimamente? Temos nos cumprimentado quando dão as doze 
badaladas da meia-noite? Quase não! Pois, mesmo bêbados e abertos à 
amorosidade e com a libido acesa, não largamos nossos celulares que 
gravam o momento, postando tudo imediatamente na internet. Ninguém 
escapa. Os que estão em réveillon em clubes, bares ou residências se man-
têm arrebanhados pela TV na festa. Não raro, todos estão produzindo a 
festa, na troca de fotos e filmes que cruzam na internet e se integram na 
própria TV assistida por todos. A própria TV repete, ou efetivamente ou 
em imitação, o que os celulares falam para a internet: os jornalistas passam 
casos de gente trabalhando ou doente que ao mesmo tempo está assistin-
do à TV e vendo a festa de alguma cidade, em geral Rio ou São Paulo ou 
Nova York. Fazendo isso, trabalhadores e doentes tornam-se também 
produtores. O que não se percebe é que esse afã de produzir o evento e 
transmiti-lo não nos torna menos espectadores, nos torna mais espectado-
res. Espectadores no sentido mais passivo do termo, pois precisamos 
produzir e reproduzir o que estamos todos fazendo, ou seja, nada de es-
pecial a não ser transmitindo o que estamos fazendo, que é tentar trans-
mitir o que estamos fazendo.

Pela primeira vez vivemos momentos, todos nós juntos, em que nada 
é feito a não ser transmitir que nada é feito. Todos nós vemos isso na hora 
do ocorrido em que nada ocorre ou pouco depois. Finalmente, como tudo 
é vazio nesse círculo, também a própria experiência não ocorre. Em nossa 
era a experiência é tão diminuta que acabou por modificar a palavra “cur-
tir”. Para a minha geração, que teve juventude na década de sessenta e 
setenta, curtir era deleitar-se. Isso demandava tempo e capacidade de 
envolver-se com o que se chamaria, depois, algo como “ter tido uma boa 
experiência”. Agora, curtir é apenas apertar um botão no Facebook. Essa 
diferença faz toda a diferença.

A minha geração talvez tenha sido a última capaz de ter experiências 
e não experimentos. As gerações atuais, e os da minha geração agora in-



16 PAULO GHIRALDELLI JR.

tegrados nesse tipo de sociedade do espetáculo, não podem ter mais ex-
periência. Não no sentido de experience, como Dewey denominava a vida, 
que integrava tanto a vivência histórica quanto o deleite psíquico (Erfahrung 
e Erlebnis — as palavras alemãs para a experience inglesa, usada por Dewey 
sem o descarte do sentido alemão). No máximo podemos hoje ter “expe-
rimento”. “José experimentou o réveillon da Praia de Copacabana e depois, 
no ano seguinte, experimentou o da Avenida Paulista”. O que ocorreu 
nessas situações? E a resposta é fantasticamente banal e vazia: nada! Não 
há nada para contar senão a bobagem de dizer: “vimos os fogos de artifí-
cio”. Alguns dizem, descarada e orgulhosamente: “vimos toda aquela 
gente e colocamos no Facebook na hora”. “Twitamos”, dizem outros. Mes-
mo aqueles que transformam tais “passagens de ano” em algum ritual re-
ligioso não saem disso. Em Arraial do Cabo, numa situação dessas, Fran-
cielle foi de branco “pular as sete ondas”, mas ninguém sabia se estava 
pulando uma ou sete, não porque todos estivessem bêbados (aliás, hoje 
tudo se faz “com moderação”, exceto a própria vida do espetáculo), e sim 
por conta de que todos estavam manipulando celulares e fazendo poses.

Ora, pode-se dizer que fotos são para recordar. Mas recordar o quê 
com fotos eletrônicas que serão perdidas para sempre na internet? Nin-
guém fica recordando com álbum de internet. O próprio momento da 
memória, da recordação, não existe mais. No máximo, pergunta-se: “cur-
tiu?”. Isso significa: “apertou o botão de curtir?”. E outra responde: “já 
curti o seu, agora tenho de curtir mais uns dez álbuns de outras amigas” 
— dez botões.

O que se ganha e o que se perde nessa sociedade? Talvez seja isso que 
nós, os que imaginam que ainda lidam com cultura, tenhamos de pergun-
tar, até para ver se teremos alguma sobrevivência no futuro próximo ou 
mesmo no presente, como animais que leem e escrevem.

É muito difícil que uma geração integrada à vida da sociedade do 
espetáculo possa escrever. Ler, sim, mas pouco. Escrever, nem pensar. 
Ninguém mais escreve, no sentido literário ou semiliterário da palavra 
“escrever”, como usávamos essa palavra pouco tempo atrás. Em uma so-
ciedade em que todos têm um blog para tornar público seus escritos, e 
onde poderíamos todos ser escritores, nós todos escrevemos bem menos 
e sem qualquer característica de nossa vida literária amadora do passado, 
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quando todos nós, ou se não nós, homens, ao menos as meninas, fazíamos 
diários. Não escrevemos também nos lugares antes dedicados a tal tarefa, 
ao menos como aprendizado: na escola. Não pode o jovem de hoje ser 
escritor, como quase todos nós éramos, ao menos de seus diários. Pois para 
ser escritor, nós todos sabemos, temos de ter narrativas, ou seja, temos de 
ter o que contar. Como contar algo se não nos acontece nada? O máximo 
que podemos contar é que trocamos de tecnologia: largamos o celular X 
e temos agora o Y. Deixamos de lado um Ipod porque outra coisa seme-
lhante surgiu e parece ser diferente — e é mesmo, embora a diferença que 
traga algo substancialmente novo seja o preço. O vazio que domina todos 
causa o tédio. Depois, nem isso mais, pois para haver tédio é preciso que 
se sinta o vazio. Ninguém pode sentir o vazio quando se nasceu vazio e 
nada o preencheu. Estar vazio é a condição natural de nosso tempo. Che-
ga um momento, então, que até mesmo o tédio desaparece. A experiência 
do vazio também some e, com ela, o vazio, o cheio, o mais ou menos e 
tudo que se pode pensar em termos de graus.

Em uma escola que ainda tem, aqui e ali, atividades humanísticas, e 
mantém o escrever, o narrar e o contar como atividades importantes, não 
há mais o que propor como tarefa. Ninguém pode sequer entender o que 
faz uma escola assim no meio de uma cidade. Uma escola só tem sentido, 
hoje, se der cursos para que se possa lidar melhor com os aparelhos que 
nos fazem gerar a sociedade do espetáculo. Ora, mas seria um idiota aque-
le que não percebesse que para lidar com tais aparelhos não é necessário 
escola, somente cursos de treinamento, e isso quando o aparelho é muito 
sofisticado.

A escola tem de ser vazia para ser uma escola. Meia dúzia de escolas 
na cidade de São Paulo, com 22 milhões de habitantes, já está bom. Essas 
escolas, feitas para uma alta elite, podem integrar um saber humanístico 
com uma visão tecnológica. Podem de fato criar uma elite. Mas isso, por 
pouco tempo. Pois logo a sociedade como um todo ganha a guerra, e até 
mesmo essas escolas deixarão de conseguir fazer o que já faziam. Isso é 
tão verdade que ainda temos na sociedade pessoas cultas saídas de colégios 
famosos de São Paulo, mas totalmente incapazes de criar o novo. Uma 
sociedade com esse tipo de elite acaba mesmo produzindo, para as classes 
médias, escritores como Paulo Coelho, de discutível qualidade, ou um 
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Saramago, que reproduz mal e parcamente historietas velhas, carcomidas, 
mas desconhecidas de muitos que, com acesso à internet, se acham cultos 
porque pensam que Rubem Alves inventou o “mito da Caverna”. Aliás, 
Rubem Alves e muitos outros já reescreveram de toda maneira o tal “mito”, 
e o Saramago, raposa velha, fez livro que virou filme em cima dessa ideia 
que ficou banal (para então ficar até boba), de que “na terra de cego quem 
tem um olho é rei”, mas que será rei morto ao dizer isso.

Hannah Arendt chamaria gente assim de filisteus cultivados. A lite-
ratura para produzir ideologia ou a literatura para ganhar dinheiro, sem 
nenhum fim em si mesma, podia e pode muito bem ser alguma coisa liga-
da à funcionalidade imediata requisitada por esse tipo de filisteu.

A “crise da educação” é uma crise do Humanismo. É verdade. Mas é 
também a crise de uma escola que não está mais apegada a nada, nem 
ao Humanismo sem a sociedade do trabalho, nem ao Humanismo sufo-
cado pela sociedade do trabalho. O que é necessário agora, para contar-
mos aqui e ali que há alguma escola, são restos do cadáver do Humanis-
mo, e isso de um modo específico: há alguma estética mínima na única 
coisa que se tornou indispensável: os aparelhos de celulares. Eles devem 
ser bonitinhos. Num futuro próximo, talvez literalmente amanhã, em 
desfiles de modas, as moças caminharão na passarela segurando celulares 
e com ar blasé, mas ao mesmo tempo ninguém saberá o que é ter um “ar 
blasé”. Todos poderão então admirar cada aparelho eletrônico, tendo 
como apêndice as moças que eram lindas, mas que, então, se tornam 
apêndices da beleza do celular. Assim, cada um poderá explicitar a exis-
tência em si de um sentido estético, de um “gosto”, para que se possa 
imaginar que as pessoas ainda possuam almas. Ora, todas continuarão a 
ter almas, mas nenhum espírito.

Post scriptum. Eu espero que nenhum professor, de qualquer grau, 
venha me pedir uma fórmula para “reverter esse quadro”, e menos ainda 
eu espero que venham me criticar por causa do tom que, então, terão 
identificado como pessimista. Meu texto está longe de ser pessimista e 
mais longe ainda de ser um texto “contra a técnica e contra a tecnologia”. 
É um texto otimista porque pressupõe ainda a existência de um leitor que 
saiba entrar no texto e, então, não reduzir o alcance crítico da filosofia.
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2

Pica-Pau, o arauto da esperança

O Pica-Pau2 continua na frente. Pode-se fazer de tudo na TV, mas, no 
mundo do entretenimento, poucos programas conseguem competir em 
aplausos com o Pica-Pau. Não à toa, portanto, o pássaro de topete verme-
lho está na Calçada da Fama3 — um lugar difícil de conseguir, em se tra-
tando de humanos, e dificílimo para personagens de desenhos animados.

A razão do êxito do Pica-Pau não é só o jeito simpático, malandro e 
meio “maluco” do personagem. O sucesso se deve ao seu modo de fazer 
humor. Essa animação conseguiu aquilo que é a característica do clássico 
no âmbito da obra de arte, especificada para o campo do humor: mostrar 
situações que são assumidas como engraçadas exatamente à medida que 
dizem respeito a um humor típico do Ocidente e do pós-Guerra, ou seja, 
representa bem uma geografia e uma história, mas, ao mesmo tempo, 
aponta de maneira nada fraca para um humor universal, se é que podemos 
falar de algo universal nesse campo.

Pica-Pau vai à escola e, posto de castigo no canto da sala, canta e 
requebra, fazendo a classe rir exatamente quando a professora não está 
olhando. Pica-Pau tapeia um cientista tolo, fingindo ser um ET. No primei-
ro caso, o desenho animado alude para algo que todos nós vivemos — nada 
há de menos mutável que a escola. Gerações e gerações se reconhecem 
nela, como Pica-Pau a vive. No segundo caso, o desenho animado parodia 
uma situação de cinema que se tornou um lugar comum: o deboche sobre 
homens de ciência que, enfim, são corriqueiramente vistos inteligentes e 
ao mesmo tempo tolos.

Não raro, Pica-Pau também se mete em enrascadas à medida que é 
vidrado em fêmeas bonitas — com rosto animal ou humano, conforme o 
caso. Também se vê em apuros quando tem de lidar com crianças, em 
relação às quais não titubeia em “usar de psicologia”, ou seja, boas palma-

2. Woody Woodpecker foi criado por Walter Benjamin Lanza (Walter Lantz) (1889-1994), em 1940.

3. Hollywood Walk of Fame.
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das. Isso sem contar quando tem de, com seu cavalo Pé de Pano, posar de 
xerife no Velho Oeste. Nesse caso, não raro acaba por incorporar o espíri-
to de Mr. Magoo, fazendo o errado que dá certo.

Pica-Pau se mantém na linha de frente da preferência de crianças e 
adultos porque essas situações pelas quais o cabeça vermelha passa lhe 
dão, quase todas, chances de exercer com esmero seu arsenal de recursos 
“politicamente incorretos” — como fica claro só pelo que disse acima. Ele 
xinga, é violento e recebe violência, não evita beijo na boca e, enfim, nem 
sempre cumpre a lei. Além disso, ele sempre faz aquilo que todos nós 
tentamos ensinar nossos filhos a não praticar, a saber, o bullying, especial-
mente com aqueles que, por serem ingênuos (Pica-Pau diz claramente: 
estúpidos), são sempre as vítimas ideais de tal prática. No entanto, sem 
isso, ele não conseguiria ser o Pica-Pau. Não existindo o Pica-Pau, certa-
mente a TV seria bem mais triste.

Pica-Pau é talvez a prova mais clara que uma série de coisas que, hoje 
em dia, vários de nós querem censurar na TV jamais fez mal algum. Nin-
guém ousaria dizer a asneira de que cresceu de modo errado ou trauma-
tizado ou voltado para o mal por causa de ter visto Pica-Pau. Nosso pás-
saro maluco ganhou um status que impede que certas admoestações tolas, 
que se voltam facilmente contra outros personagens da TV, possam cair 
sobre seus ombros. Mas, se um dia isso ocorrer, então, efetivamente a 
completa estupidez terá invadido o cérebro dos telespectadores. Enquan-
to Pica-Pau, nas suas características essenciais e históricas, continuar 
passando na TV, sempre haverá esperança para a humanidade.

3

Eu, piriguete?

Os que acompanham de perto a mudança da linguagem popular afir-
mam que “piriguete” vem de “perigosa”. Faz sentido!

A mulher chamada de “perigosa” surgiu nos anos noventa. O apre-
sentador Clodovil, por exemplo, com o seu modo característico, populari-
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zou o termo: “perigóóósa!” — assim ele falava. Não era um adjetivo pejo-
rativo. Ao contrário, apontava para a mulher livre, autodeterminada e, por 
isso mesmo, capaz de tomar atitudes mais decisivas na busca de um par-
ceiro. Um autêntico produto não ideológico nascido de anos de marteladas 
feministas na cultura ocidental.

O termo “piriguete” nasceu como um tipo de corruptela de “perigosa”. 
A “piriguete” é uma mulher jovem, com pretensões de se comportar como 
a “perigosa”, mas sem a elegância desta. Seria um tipo de imitação barata 
da “perigosa”. Não necessariamente, mas de certo modo também mais 
pobre, com um gosto nada refinado ao se vestir e dona de um comporta-
mento em que a autodeterminação é substituída pela vulgaridade. Tudo 
isso muito bem exibido em baladas e festinhas caseiras. Até pouco tempo 
seu hábitat natural era o Orkut (agora ela já habita o Facebook), em fotos 
com cenários um pouco degradantes.

Em geral, a “piriguete” não tem nenhum receio de possuir um recheio 
corporal mais avolumado. A bunda e os peitos devem ser proeminentes e 
sufocados por uma roupa apertada, às vezes colante. Os peitos devem 
estar mais à mostra do que o convencional; a bunda da moça tem de ser 
capaz de atrair o chamado “gosto do caminhoneiro”. Na verdade, depen-
dendo da “piriguete”, seu modo de se vestir pode muito bem ser confun-
dido com o da “moça de programa” de setores mais populares do mundo 
urbano. Mas, cuidado, ela está longe de ser uma prostituta. O seu com-
portamento espalhafatoso e, em especial, apto às chamadas “danças da 
bundinha” é visto por ela mesma como a sua maneira moralmente corre-
ta de se divertir e de se fazer notar. Ela não está errada em avaliar que 
precisa ser respeitada, afinal é bem verdade que em geral nada está fazen-
do de moralmente errado.

O chamado “fenômeno do surgimento da ‘piriguete’” entre nós se 
deve, em grande parte, ao aparecimento da denominada “nova classe 
média”, as tais classes médias “c” e “d” que emergiram dos oito anos de 
política social do governo Lula. Pessoas que não consumiam passaram a 
consumir e, enfim, ganharam visibilidade social. Essas pessoas procuraram 
modelos para o seu consumo. Em todas as sociedades de classes os de 
baixo imitam os de cima — uma lição de vários sociólogos, mas tornada 
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clássica pelo americano Veblen. Essa imitação pode ser melhor ou pior, 
dependendo da distância entre as classes.

No Brasil, a distância social é grande. Os pobres que começam a ga-
nhar um pouco mais procuram visualizar os ricos para imitá-los. Todavia, 
se os ricos não passam mais perto dos pobres, se já não é possível vê-los 
nas ruas e nos lugares comuns de socialização, eis que os pobres, uma vez 
ganhando algum dinheiro, tentam encontrar alguma coisa que se pareça 
com os ricos, para então ser copiada. Não é difícil saber onde é que os 
pobres vão imaginar que estão vendo aquilo que os ricos estão usando ou 
como eles estão se comportando. É claro que o primeiro lugar de busca é 
na TV. Apresentadores de programas populares e personagens de novelas 
são então imitados não pelo fato de “estarem na mídia”, como muitos 
pensam, mas pelo fato de serem tomados — realmente ou não — como 
aqueles que podem ensinar os mais pobres a se comportarem como não 
sendo mais os mais pobres. Desse modo, no nosso caso, a imitação é pio-
rada, pois não é a imitação a partir de um modelo original e, sim, a partir 
de um modelo já transformado, já exagerado, por conta do seu papel 
midiático.

A sociedade de mercado já está preparada para esse fenômeno. Toda 
boa roupa que está na moda, vendida em boutiques de ricos, tem o seu 
similar mais barato para ser vendido nas lojas populares ou em feiras. O 
comportamento do rico também é vendido de uma maneira similar. Já que 
não se pode encontrar com ele na rua, para saber como ele fala, se veste 
e age, talvez se possa mirar em algum personagem “chique e louco” de 
alguma telenovela. No entanto, é bobagem acreditar que uma “piriguete” 
real vá se identificar com a “piriguete” da novela das oito da Rede Globo, 
assim, sem mais. Só os analistas rasteiros é que imaginam que a TV ensina 
comportamento para a população a partir de uma transposição mecânica. 
A “piriguete” da TV nada ensina para a “piriguete” real, pois esta é fruto 
da imitação da “perigosa”. A mulher rica e perigosa da novela é o parâ-
metro que, uma vez copiada segundo as parcas possibilidades da desedu-
cada nova classe média, vai dar origem à “piriguete”.

É por esse encontro de desencontro que, no Brasil (como ocorreu 
com os negros norte-americanos), a cada salto econômico e social do país 
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surgem tipos extremamente caricaturescos nas ruas. Marx dizia que a 
história só se repete como farsa. No nosso caso, as coisas são mais com-
plicadas, pois temos sempre que conviver com alguma farsa da farsa.

Todos esses fenômenos de imitação de classes sociais altas por classes 
sociais recém-emergentes são comuns e foram estudados por pensadores 
como Veblen, Gabriel Tarde, Simmel e Norbert Elias. Todavia, para o nos-
so caso particular e, em especial, para o caso da “piriguete”, o que esses 
teóricos produziram nem sempre ajuda. Pois a “piriguete” é, não raro, 
fruto da imaginação de um setor social a respeito de outro, a partir de 
informações difíceis de serem processadas. Sem que exista por parte do 
imitador alguma escolarização razoável, a TV nem sempre consegue ser 
um veículo educativo. Ela mostra uma coisa, e a deseducação do especta-
dor copia o que pode entender e que é completamente outra coisa.

4

Eles odeiam o BBB!

Vai começar mais um BBB? No Facebook um post “Eu não vou assistir” 
torna-se popular. As pessoas acompanharam o título mentiroso do post. 
Sim, mentiroso! Pois, segundo as pesquisas, a maior parte entre os que 
dizem que não assistirão vai não só ver, mas até acompanhar assiduamen-
te. Muitos, inclusive, comprarão o material de divulgação nas bancas e 
serão atraídos pelas notícias sobre o “reality” da Globo nos jornais impres-
sos ou virtuais. Nessa hora, as pesquisas ajudam um pouco a desmascarar 
ideologias.

Nesse caso, o “ópio do povo” não é a telenovela ou o BBB ou toda a 
Globo ou coisa parecida. Em termos de ideologia, no sentido que Marx 
dava ao termo, o ódio vociferado contra o “nível” do BBB cumpre sua ta-
refa. Os mesmos que dizem “não vou assistir” mostram, nas suas mensa-
gens, saberem tudo sobre o “reality”, mais do que eu, por exemplo, que 
assisto e já escrevi sobre o programa (em um capítulo de Filosofia, amores 
e companhia, Manole, 2010). Escrevi sobre como vejo o êxito do BBB, a 




