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O que nos pode dizer uma imagem, no tempo histórico do seu 

predomínio? Qual o significado profundo dela na sua continua mobilização 

na era digital? Como é que as imagens poderiam ainda ser recompostas 

para traduzir novos significados, e como é que as imagens poderiam ainda 

converter-se, de exaltação dos valores do privilégio e do consumo, de 

fatores de ocultação ou domesticação, em novos significados que 

chamassem ao estremecimento profundo, a indignação, ao 

esclarecimento, a mobilização das pessoas para fora desse lugar de 

recepção das imagens? 

Até porque o momento em que poderia se pensar que a apresentação de 

imagens que quebram a normalidade e talvez poderiam facultar a nossa 

reflexão em torno da cruel natureza dessa ordem social em que vivemos, 

foi ultrapassado há muito tempo, provado como falso: essa saturação 

opera claramente no sentido inverso. A apresentação de imagens da 

violência, de injustiças, da pobreza, da desigualdade, de episódios de 

brutalidade policial, são mais e mais normalizadas em nosso cotidiano, no 

conjunto das nossas relações sociais, em nossos processos psíquicos 

alimentados pelo bombardeio constante da mídia.                       

Como esses problemas não vão ser resolvidas neste escrito, quero trazer 

em vez disso algumas imagens que, sob as suas diferentes formas e 

personagens, repetem-se ao longo do século que acabou, mas que 

continuam a ter lugar, se olharmos com mais atenção, justamente ocultas 

pela massa das imagens, em cada canto do nosso planeta. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essa é a imagem da pedagogia da força e do medo. Essa imagem está 

presente, em nossa história, em nossa geografia. Como expressão 

daqueles que não quiseram abrir mão dos seus privilégios, dos seus 

preconceitos, do seu poder, da sua visão do mundo, da sua ânsia de 

poder, de riqueza, de acumulação. Repetindo-se na Nicarágua, na 

República Dominicana, na Guatemala, em Granada, no México, no Chile, 

no Brasil, na Argentina, no Paraguai, no Haiti, no Uruguai, em El 

Salvador... e hoje Honduras. Para além do nosso continente, é só falar da 

Faixa de Gaza. Mas já não é só nos chamados países da “periferia”, na 

Ásia ou no continente africano. Os países centrais começam a evoluir, 

diante das suas contradições, na mudança estrutural e global dos Estados 

mafiosos, combinando em forma cada vez menos sutil a legitimação da 

dominação simbólica com a utilização do seu poder armado. O estado de 

exceção, na verdade, como  observaram Benjamin e Brecht, é a regra. 

Chegamos num ponto em que a própria manifestação da força faz parte 

da própria legitimação do Estado, com toda a sua brutalidade. É isso que 

estamos vendo, cada vez mais. E essa imagem é usada também como 

exemplo para todos e todas aqueles insatisfeitos com a (des)ordem das 

coisas. 



 

A promessa de um mundo diferente pela qual lutaram e morreram 

centenas de milhares parece se desmanchar, ou ter perdido qualquer 

sentido. E parece que é isso, só o presente que se repete, só as mesmas 

coisas que se repetem. E às vezes se repetem, sobretudo como tragédia, 

como viu Marx. Só que existem também imagens de outros processos, de 

outras lutas, de sonhos que ainda continuam, que não querem se deixar 

deprimir e que terão de encontrar os seus próprios caminhos, e se 

encontrarem com outros. 

Acredito com Saramago não me achar pessimista, mas achar que a 

realidade é péssima. Mas não vou me deixar deprimir também não. É essa 

convicção que me surpreende quando leio, escuto ou conheço pessoas 

concretas de diversos cantos do planeta. Como aqueles indígenas no 

México que há umas semanas recuperaram terras da sua comunidade e 

disseram: “o governo tem que reconhecer e respeitar... e se não... tanto 

faz, tem que reconhecer e respeitar...”. Ou como o povo de Honduras, 

nessa hora, que afirma na sua dignidade, na sua rebeldia. 
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