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CAPÍTULO 18 

EMOÇÕES E MÍDIA 

Ronald João Jacques Arendt 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

Cenas cariocas 

Cena I 

Um grupo de assaltantes cerca um carro num subúrbio do Rio de 
Janeiro, próximo a uma favela, obriga os ocupantes a sair e arranca em alta 
velocidade. Os pais de um dos ocupantes, um menino, João Hélio, não 
conseguem desvencilhar a tempo o cinto de segurança no qual ele está 
preso e a criança é arrastada por quilômetros morrendo de forma terrível. 

Cena II 

Um rapaz recém saído de uma boate na Zona Sul atropela em alta 
velocidade uma jovem e foge sem prestar socorro. A polícia vai até o 
endereço fornecido por um taxista que ao presenciar a cena havia seguido o 
carro do rapaz. Ele foge uma segunda vez e se apresenta, dias depois, numa 
delegacia, acompanhado de um advogado. 

Cena III 

Cinco jovens de classe média alta espancam de madrugada uma moça 
num ponto de ônibus. A moça, uma doméstica, na Barra da Tijuca denuncia 
a agressão na delegacia, mais uma vez ajudada por um taxista que presencia 
a cena.  

Presos e inquiridos quanto ao motivo que os teria levado a cometer 
tal agressão, os jovens delinquentes justificam-se dizendo que haviam 
confundido a doméstica com uma prostituta. Nos dias subsequentes à 
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agressão o leitor dos jornais fica sabendo perplexo que não se tratava de um 
caso isolado: os chamados “pittboys” agrediam sistematicamente prostitutas 
que por medo não os denunciavam. 

A teoria das emoções predominante no Ocidente 

Estes episódios são alguns exemplos de violência ocorridos no 
decorrer de 2007, infelizmente banais na cidade do Rio de Janeiro. Estes 
episódios recebem da imprensa, um tratamento que merece ser analisado pela 
psicologia. Em todos os casos a descrição dos delitos efetuada pelos jornais 
inclui um viés emocional que de forma implícita ou explícita atenua o delito 
cometido. Assim, na primeira cena os assaltantes favelados são avaliados 
como monstros, indivíduos doentes sem valores morais que deveriam ter sido 
fornecidos por famílias constituídas (embora se tenha constatado depois que 
um dos integrantes do grupo era de classe média e de família evangélica); o 
advogado do segundo caso (mesmo considerando as inúmeras infrações 
cometidas pelo rapaz) traz um documento no qual um especialista atesta ter o 
seu cliente passado por um “choque psíquico–emocional”; no terceiro caso, 
em que pese o comportamento inaceitável dos jovens delinquentes, o parente 
de um deles se apressa em dizer que ele sofria de TDAH (Transtorno do 
Déficit da Atenção e Hiperatividade) e tomava remédios, enquanto o pai de 
outro dizia que não era justo este “menino” ir para a cadeia —afinal ele era de 
família constituída e cursava universidade. É curioso o argumento invertido: 
quando o jovem delinquente é favelado lhe falta uma família. Quando ele é 
de classe média, por ser de família, ele não pode ser delinquente. 
Comportamentos sociais extremamente graves são reduzidos a doenças, 
transtornos afetivos ou questões individuais e familiares envolvendo 
dificuldades de desenvolvimento, aprendizagem ou atenção. O tema desta 
palestra é analisar a teoria das emoções subjacente a estas falas acolhidas sem 
muita discussão pelos jornais de grande circulação. Parto da hipótese que esta 
é a teoria dominante das emoções no mundo ocidental —daí a quase 
obviedade de sua utilização pela mídia. Como funciona esta teoria? Ela 
funciona efetuando uma divisão opondo razão e emoção. O argumento segue 
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mais ou menos da seguinte forma: há indivíduos razoáveis, centrados, 
controlados, formados por sólidos valores morais. Quando estes controles 
falham ou faltam (por conta da ausência da família ou de um 
desenvolvimento precário de qualquer ordem) emerge o sujeito irracional, o 
monstro doentio. O jovem atropelador e os jovens agressores seriam cidadãos 
sérios e cumpridores dos seus deveres, estudantes universitários, bons 
meninos, não fora o lamentável desvio do seu caminho responsável causado 
por choques psíquico–emocionais ou síndromes de deficiência da atenção. 
Enquanto os sistemas racionais seriam ativos e externos, os sistemas 
emocionais seriam internos, íntimos, escapando frequentemente ao controle 
dos sistemas racionais. 

Em seu texto “Estas emoções que nos fabricam” a psicóloga belga 
Vinciane Despret (1999) detalhará esta concepção das emoções enquanto 
interiores ao corpo humano, instâncias íntimas, pessoais, autênticas, 
associadas, em nossa sociedade, ao frágil, ao feminino, em contraste com a 
razão enquanto exterior ao corpo, masculina, típica do homem de atitudes 
firmes e decididas, concepção presente em inúmeras abordagens 
contemporâneas da psicologia social e da psicanálise. As origens deste 
modelo devem ser buscadas na filosofia antiga dos gregos, segundo 
Despret. Detenhamo-nos por algum tempo no pensamento grego. O 
linguista francês Alban Cornillet (2005), em sua tese “O discurso da 
emoção” nos lembra como para os gregos a experiência da paixão sempre 
foi algo misterioso e perturbador, algo que chega bruscamente produzindo 
dor e sofrimento, algo que possui passivamente o indivíduo. Frente às 
paixões o indivíduo não é ativo —está sujeito a elas. Assim os gregos irão 
julgar as paixões de forma negativa. Será Platão um dos primeiros 
pensadores a sistematizar o discurso sobre as emoções. “Platão elabora um 
modelo tripartite da alma: três funções são repartidas em três locais do 
corpo. Uma parte racional situada na cabeça deve dirigir. Situados no 
abdômen (à distância da cabeça) os desejos formam a parte concupiscível 
da alma. Entre os dois, para proteger a razão da desordem, das paixões e 
dos desejos concupiscentes, para fazer uma barragem e domá-los, Platão 
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coloca uma parte irascível da alma no coração” (p. 30). Observa o autor que 
este modelo será retomado por Aristóteles, pelas teorias antropológicas e 
morais cristãs desde Santo Agostinho até os tempos modernos, com 
Descartes. Trata-se de um projeto político centrado em torno da ideia do 
domínio que, por sua vez, é subjacente à abordagem platônica da alma. 
Assim, “Platão postula que no homem a autoridade deve poder ser exercida 
pela alma quando ela é sensata e que a arma mais eficaz para combater os 
desejos é o domínio de si, a continência” (p.32). As paixões devem, 
portanto, ser objeto de vigilância e controle. Há que se ter desconfiança das 
paixões mantendo-as à distância, pois elas podem trazer a desgraça se 
interferirem sobre a parte que comanda a alma. 

É importante que nos demos conta de nossa “herança platônica”. 
Despret (op. cit.) nos mostra como esta influência vai da teoria psicanalítica 
—a autora consagra todo um capítulo de seu livro para detalhar a forma 
como Freud construiu a psicanálise a partir do controle das paixões, à 
neurobiologia. Assim, por exemplo, ela cita o biólogo J. D. Vincent que, 
num texto recente, sublinha a tendência recorrente da neurobiologia a 
“descobrir para cada função do corpo e do espírito, o lugar do cérebro —
centro— de onde emanam a lei e a ordem” (p.192). 

Emoções e publicidade 

Uma tese recentemente defendida no PPGPS da UERJ (Pinheiro, 
2007) permite confirmar a hipótese acima formulada. Pesquisando em 
anúncios publicados em revistas de circulação nacional (Veja, Playboy e 
Marie Claire) a autora busca conceituar e descrever as estratégias 
emocionais utilizadas na persuasão publicitária. Partindo de autores como 
Cristopher Lasch, Gilles Lipovetsky, ou Zygmunt Bauman (que configuram 
o que os teóricos chamam de hipermodernidade) a autora identifica as 
estratégias do hedonismo imaginativo e as estratégias repressoras. A 
primeira estratégia reporta ao “modo como as pessoas na 
contemporaneidade buscam prazer através de devaneios sobre suas vidas e 
assim consomem tudo aquilo que estimule este sonhar acordado” (p.72). A 
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segunda ao “apelo (do anúncio) ao medo e à ansiedade com imagens ou 
palavras que mostrassem o perigo da não utilização da mercadoria” (p.73). 
Para dar conta dos conceitos que emergem destas estratégias como a “busca 
do prazer” ou o “medo e a ansiedade com imagens ou palavras” a autora, 
seguindo as propostas do referencial conceitual escolhido, termina por 
introduzir um olhar psicanalítico em sua análise. O consumidor, frente à 
experiência da frustração vivida na realidade, teria sua satisfação preenchida 
por meio da alucinação propiciada pelos anúncios que disparariam o seu 
narcisismo. Em síntese o universo dos anúncios investigados apresentaria 
“um discurso infantil e regressivo associado às fantasias de poder e ausência 
de limites” (p. 97). 

Ora, em pleno discurso hipermoderno, não deixa de ser 
surpreendente a referência da autora a uma obra de Pringle & Thompson 
(publicada em 2000), para os quais haveria duas “ondas” principais na 
construção de uma marca ao público e a sua apresentação através da 
propaganda: a onda racional e a onda emocional. Na onda racional “os 
anunciantes demonstravam, em geral, o que os serviços faziam, os 
atributos, o desempenho e a funcionalidade do produto e, às vezes como ele 
era fabricado, numa comunicação muito direta com o público” (p. 50). A 
abordagem racional, entretanto “não capta diretamente seus clientes, isto é, 
não atrai sua atenção, principalmente na TV, quando, em geral, buscam 
entretenimento, a menos que eles estejam de antemão interessados na 
informação sobre determinado bem de consumo e disposto a comprá-lo. 
Caso contrário, é uma informação desnecessária” (p.51). Surge então a onda 
emocional. “O grande interesse dos profissionais de marketing passou a ser 
o entendimento das motivações de compra, principalmente dos impulsos 
inconscientes, buscando assim estreitar o relacionamento entre consumidor 
e marca. A escola emocional entendeu que os receptores das mensagens 
comerciais têm autopercepção diferenciada, como também selecionam a 
mensagem pela marca e mídia utilizada” (p. 54) conclui a autora. 

Ora, se combinarmos as duas estratégias presentes na persuasão 
publicitária com o descarte da onda racional, chegamos a uma situação 
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intrigante: a sociedade capitalista contemporânea incentiva a produção de 
consumidores narcisistas, apoia posturas regressivas na sua falta de limites e 
seus comportamentos infantis. Desta análise emerge uma estranha 
convergência com os casos de delinquência descritos na primeira seção: nos 
casos de violência dos jovens a emoção vinha à tona na falta da razão, do 
controle sobre si mesmo do agressor (questiona-se aqui a irracionalidade dos 
atores), na publicidade se busca a falta da razão e do controle do consumidor 
para que a “onda emocional” atinja toda sua plenitude (questiona-se aqui a 
racionalidade dos atores). De um modo, ou de outro, permanecemos na 
divisão platônica que contrapõe razão e emoção. Em ambos os casos a 
emoção é uma força que desarruma a razão, para o mal ou para o bem. 

Uma pequena digressão filosófica 

Na próxima seção deste artigo vou procurar expor um modelo de 
emoções elaborado numa tradição filosófica alternativa ao platonismo — o 
empirismo radical de William James ou o “segundo empirismo” como o 
intitula Latour (2007). Convém determo-nos muito brevemente sobre esta 
noção. O primeiro empirismo, diz Latour, não considerava senão dados 
elementares dos sentidos. “Era necessário então, para fazer a síntese destes 
dados, que interviesse um espírito humano suposto de criar as relações que 
a experiência inicial não podia dar de saída. Encontramo-nos aqui numa 
natureza tão ‘bifurcada’ que tudo o que é dado na experiência deve, se 
podemos assim dizê-lo, escolher seu campo, e se situar seja do lado da coisa 
a conhecer seja do lado do espírito conhecedor” (p. 9). Vale observar que 
“natureza bifurcada” é uma expressão que Latour toma do filósofo inglês 
Alfred Norman Whitehead para o qual a natureza “bifurca” quando se 
assume uma posição dualista na qual existiríamos nós “aqui” e o mundo 
“lá”. Para Whitehead (assim como para James) isto seria inconcebível. A 
originalidade do segundo empirismo, ressalta Latour, será se insurgir contra 
tal situação, procurando dar conta não apenas da experiência, mas das 
relações que a experiência estabelece com o mundo. No mesmo sentido, 
Cornillet (op. cit.) se insurge contra a teoria tradicional das emoções ao 
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comentar uma afirmação (de Catherine Kerbrat-Orecchioni) para quem a 
reflexão sobre as emoções sofreria por não problematizar de forma 
suficiente as inter-relações entre os níveis psicológico, cognitivo e 
linguístico. Observa ele que o problema não seria o de uma purificação 
incompleta destes níveis (esta purificação devendo mais é ser contestada). 
Segundo ele o princípio mesmo da distinção entre “psicológico”, 
“cognitivo” e “linguístico” seria inadequado, como o seria a construção 
histórica da noção de indivíduo e do funcionamento representacional da 
linguagem. Nesta o cognitivo ou a representação são entendidos como um 
duplo do real, a duplicação sendo a colocação à distância do mundo pelo 
indivíduo —ou a separação deste último enquanto entidade distinta do 
mundo. Assumir o funcionamento representacional da linguagem seria 
assumi-lo enquanto instrumento deste distanciamento ou duplicação (p.9). 

Uma outra versão da teoria das emoções 

O comentário de Cornillet configura um exemplo claro de bifurcação 
da natureza no âmbito da teoria das emoções. Seria possível propor uma 
outra versão da teoria das emoções não platônica e não bifurcada? Seria 
possível elaborar uma ciência das emoções que possibilitasse, como diz 
Despret (op. cit.) novos acessos para pensá-las, para inventá-las, “para 
suscitar, a partir delas, novas formas de experiência” (p. 247)? Despret irá 
expor esta versão alternativa a partir da proposta das emoções elaborada por 
William James. “A teoria das emoções de James é antes de tudo uma 
proposta de experiência que, por fazer existir um certo tipo de saber sobre a 
emoção, faz existir uma nova relação consigo e com o mundo. Ao propor 
uma outra forma de ler as emoções, James induz uma nova experiência 
destas, isto é, uma nova experiência com relação a elas e assim uma nova 
experiência emocional com relação ao mundo, uma outra maneira de afetar 
e ser afetado” (p. 259). A emoção, neste sentido, “não é apenas o que é 
sentido, é o que faz sentir”. A emoção “não é apenas o que nos faz acolher 
o mundo, é também a maneira que pedimos ao mundo de nos acolher” (p. 
270). Esta ênfase na indeterminação da relação do corpo com o mundo que 
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acompanha a experiência emocional torna-se indeterminação do corpo. O 
corpo pode ser o mundo que afeta a consciência, a consciência em relação 
com o mundo ou a consciência produzindo um corpo (p. 257). A relação na 
qual não há como decidir entre “o que é produto da emoção, entre o que nós 
fabricamos como emoção e a maneira como ela nos fabrica” (p. 258), nos 
permite considerar o fato de que emoções não são instâncias internas ao 
corpo. Elas “podem ser criadas, [podem] propor novas definições de si 
próprias, podem transgredir e resistir, mas principalmente podem ser 
negociadas singularmente e coletivamente e participar então ativamente da 
criação do social” (p. 246). Estamos longe do platonismo: “ (...) rimos 
porque a piada é engraçada ou ela é engraçada porque rimos; estamos 
aterrorizados ou tornamos o mundo terrificante? É esta paisagem que me 
torna triste ou é minha tristeza que se imprime sobre a paisagem? É o vinho 
que torna os pensamentos alegres ou é nosso corpo que torna o vinho alegre? 
Será que o mundo me surpreende ou é minha surpresa que torna o mundo 
surpreendente? Podemos afirmar ambos os casos, diz James, porque estas 
experiências estão ao mesmo tempo no mundo, no corpo e na consciência. E 
não é este corpo é, na experiência emocional, mundo, consciência, 
articulação?” pergunta Despret. “Nosso corpo nos produz emocionados, mas 
nós podemos da mesma forma produzir um corpo emocionado; é isto afinal o 
que os atores nos ensinam”, responde ela (p. 263). 

Uma experiência de pensamento 

As propostas da última seção permitem traçar em grandes linhas uma 
concepção não platônica das emoções. Embora eu não tenha espaço neste 
pequeno ensaio para desenvolver adequadamente esta linha de reflexão, 
ressalto a compatibilidade da última citação a com a sociologia do ator–rede 
proposta pelo sociólogo Bruno Latour (2006). Para esta sociologia, quando 
se trata de descrever os atores numa situação social não caberia estabelecer 
de antemão um modelo teórico que para interpretar suas ações. Latour 
sugere que “sigamos os atores”. Vale observar que nesta abordagem o ator 
não age simplesmente. Ele é levado a agir tendo em vista a rede de relações 
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em que está envolvido, sem ser agido por ela. Isto é mais um exemplo da 
indeterminação acima discutida agora ao nível da relação entre um ator e a 
rede de inter-relações que tece o social. Esta a rede diz Latour “faz–fazer”. 
Como diria ainda o filósofo Étienne Souriau o ator instaura um modo de ser 
tendo em vista a rede. Com este referencial em mente, proponho que 
façamos uma experiência de pensamento: se, como procurei argumentar, a 
mídia se funda prioritariamente num modelo tradicional das emoções para 
dar conta dos fenômenos do quotidiano ou da persuasão do consumidor, 
como seria seu proceder frente a uma versão alternativa não platônica ou 
bifurcada, como a que busquei descrever? Responderia a esta questão 
seguindo duas linhas de argumentação.  

Por um lado, se as emoções podem “participar ativamente da criação 
do social”, penso que à mídia deveria incentivar um jornalismo 
investigativo no qual o leitor ou espectador pudesse acompanhar o processo 
de construção dos fenômenos que redundaram nos fatos relatados pelos 
meios de comunicação. Assim, não avança muito para o leitor caracterizar 
os delinquentes favelados como “monstros” ou os delinquentes de classe 
média como sujeitos acometidos por “choques psíquicos”: isto o faz 
permanecer infantil, regressivo. Há que analisar a fabricação das emoções 
para além da descrição psicológica. Há que adentrar em campos 
sociológicos e antropológicos Então, nos exemplos considerados há que 
formular outras perguntas: como surgiram as favelas cariocas, porque elas 
se tornaram um espaço que propiciou a disseminação da criminalidade 
envolvida com o tráfico de armas e de drogas? Qual a relação da violência 
com a oferta de condições adequadas e qualidade de vida (educação, saúde, 
moradia, segurança) e assim por diante. No caso dos delinquentes de classe 
média e alta, como emergiu no Rio de Janeiro esta cultura dos pittboys? Em 
termos conceituais, haveria que descrever a rede de articulações que “fez 
fazer” estes acontecimentos e produziu o quadro emocional indevidamente 
reduzido a causas internas. No âmbito da indeterminação ou da 
ambiguidade de James, os delinquentes são o mundo do qual fazem parte, e 
que os afeta. Eles fabricam este mundo e são fabricados por ele. Suas 
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experiências “estão ao mesmo tempo no mundo, no corpo e na 
consciência”. Penso que a mídia deveria seguir estes atores e não se fixar 
neles. Outro exemplo de grande repercussão na mídia em que um grande 
número de atores está envolvido: a recente crise aérea brasileira. Latour 
(2001) já observou há tempos que quem voa é a companhia aérea. Fica claro 
depois dos graves acidentes que ocorreram recentemente que quem voa é o 
avião, os pilotos, os controladores de voo, a burocracia aérea (Ministério da 
Defesa, a Infraero, a ANAC, entre outras entidades), os aeroportos, as 
companhias aéreas e seus usuários sem contar com os interesses econômicos e 
políticos envolvidos e tudo isso gerido segundo os princípios de gestão 
brasileiros, que contrastam com os padrões americanos ou europeus. Como 
vimos, há que descrever esta rede de articulações. Entretanto, deveríamos ter 
claro que a própria mídia fabrica emoções e frequentemente faz um uso 
perverso desta fabricação. Assim, ela deveria menos mostrar o choro da mãe 
de João Hélio ou os gritos de dor desesperados dos parentes das vítimas dos 
acidentes aéreos e mais descrever a rede de implicações destes 
complicadíssimos acontecimentos que produziram esta dor. Cenas chocantes 
paralisam o público na forma tradicional da emoção e são um dispositivo de 
manipulação da opinião pública que perde a oportunidade de refletir sobre o 
processo que geraram tais acontecimentos.  

Por outro lado, fica patente que a propaganda e publicidade fundadas na 
abordagem tradicional das emoções constroem consumidores passivos, 
meramente reativos. Na linguagem da teoria do ator–rede a relação tradicional 
é assimétrica. Praticamente todas as coordenadas são dadas pelo publicitário 
que organiza uma campanha publicitária deixando para o consumidor uma 
margem de manobra mínima. Vou me valer de alguns parâmetros da prática 
de pesquisa de campo para melhor caracterizar esta assimetria. Ao descrever o 
trabalho desenvolvido por pesquisadores da emoção em culturas não 
ocidentais, Despret (op.cit.) relata que na tentativa de compreendê-las ocorrem 
mal-entendidos. Estes mal entendidos ganham um sentido “promissor” se eles 
permitirem a reavaliação da estratégia interpretativa da investigação. Para a 
autora estabelecer uma relação com o outro envolve uma atitude de respeito 
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pelas práticas deste outro e entrar em contatos com ele de forma simétrica 
constituiria o que ela chama de “polidez do travar conhecimento”. No mesmo 
sentido, Stengers (2006), ao comentar a questão da prática do pesquisador, 
observa se impõe aqui a questão de como “bem tratar” os sujeitos de pesquisa, 
“sem separá-los do que os faz sentir e pensar” (p. 141). Há que se ter o risco 
enquanto pesquisadores de sermos inquiridos pelos nossos sujeitos de pesquisa 
quanto à formulação de nossas perguntas. O que está em jogo nestas análises é 
a formulação de perguntas interessantes que permitam um melhor domínio da 
relação com o outro e propiciem uma descrição adequada do coletivo 
pesquisado, propiciando por sua vez a ampliação do campo de pesquisa. Ora, 
os profissionais da propaganda e da publicidade visualizados a partir destes 
parâmetros definitivamente não tratam bem o seu público. Eles não são 
polidos, não se colocam em risco, não estão preocupados com mal-entendidos, 
não formulam questões interessantes. Esta série de negativas — que configura 
sua assimetria frente ao público constituído por suas campanhas publicitárias. 
Haveria como pensar uma outra forma de participação do consumidor? 
Haveria um outro público? Ou melhor, não estaria em curso um processo de 
transformação desse público na contemporaneidade? Sim, responde Bruno 
Latour numa entrevista concedida ao jornal francês Le Figaro em 31 de agosto 
de 2004. As colocações de Latour são do maior interesse para os argumentos 
deste trabalho. Suas proposições deixam claro como as emoções emergem no 
encadeamento de processos sociais e políticos. Acompanhemos estas 
proposições. As controvérsias científicas teriam há muito ultrapassado o muro 
dos laboratórios e estaríamos confrontados diariamente com problemáticas 
científicas. O entrevistador deseja que Latour esclareça porque, segundo ele, o 
cidadão comum participaria de programas de pesquisa, até mesmo de políticas 
de pesquisa. Consideremos um consumidor, pondera Latour. Ele quer comprar 
um veículo de tração 4X4. Ainda que indiretamente ele se envolva com a 
política de energia e com o aquecimento global. Devem as mulheres consumir 
suplementos hormonais para tratar das alterações da menopausa? Estamos no 
cerne de uma disputa envolvendo milhares de mulheres. Devemos ou não 
comprar organismos geneticamente modificados no supermercado? Estamos 
no meio de disputas que vão da geopolítica mundial ao futuro da agronomia 



 

319 

passando pela biologia molecular forçando o indivíduo a tomar posição frente 
a tais problemas. Se as ciências sempre estiveram entremeadas de forma 
íntima à vida pública, o que se teria transformado seria a nossa percepção da 
situação. Há trinta anos atrás, no âmbito da modernização triunfante, no que 
Ulrich Beck chamou de primeira modernidade, ninguém dava atenção a tais 
problemas. Hoje, segue Latour, entramos no que Beck chama “a segunda 
modernização”. A primeira modernização foi pensada no modo da 
emancipação e da desvinculação. O progresso consistia em liberar pressões. 
Latour pondera que isto foi um formidável progresso e uma imensa 
esperança, mas este modelo começa a “fazer água” em toda parte, pois para 
se emancipar era também necessário rejeitar multidões de fenômenos como a 
poluição, o lixo nuclear, as religiões. A segunda modernidade exige que 
muito mais variáveis sejam levadas em consideração. “Entre num 
supermercado e veja tudo o que você precisa levar em conta para comprar 
apenas um pacote de café. No futuro as instruções, precauções, atenções, 
serão cada vez mais numerosas. Não é o fim do progresso, mas o fim da 
despreocupação quanto ao progresso, sim, da enorme importância do 
princípio de precaução”. Frente à pergunta do entrevistador se hoje haveria 
boas razões de ser otimista ou pessimista, Latour responde que não há nunca 
boas razões de ser otimista, mas há boas razões de buscar pensar de outra 
forma o futuro e a política. Uma das formas seria incluir nas paixões e 
interesses públicos as apostas, as preocupações, os objetos das controvérsias, 
o que em inglês se chama issues, temas de discussão que estão em todos os 
lugares e permitem repensar a vida pública. (Diria que às issues 
corresponderiam as perguntas interessantes de que falam Stengers e Despret). 

Penso que a mídia teria que incorporar as questões da segunda 
modernidade e trazer estas controvérsias apaixonadas para o debate público. 
Diria, a partir da fala de Latour que a prática dos publicitários descrita por 
Pinheiro, embora compreendida pelos teóricos que ela utilizou como 
“hipermoderna” trata os consumidores como se o público permanecesse na 
primeira modernização. No contexto da segunda modernização o público 
teria que sair de sua passividade reativa, e a própria mídia seria levada a 
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agir em função de acontecimentos. Tomemos o exemplo de uma issue 
particularmente pertinente ao argumento deste artigo. Refiro-me às 
controvérsias introduzidas pelo filósofo australiano Peter Singer.  

Como relata a jornalista Roslyn Guy (2007), por conta de campanhas 
que remontam aos anos 90 a cadeia de lojas fast food McDonald’s 
modificou os ingredientes dos seus cardápios após se haver constatado a 
partir de uma auditoria que um dos abatedouros que fornecia carne para a 
fabricação de seus hambúrgueres desmembrava os animais ainda 
conscientes e esta situação se tornou pública. Ou seja: a maior 
responsabilidade da cadeia de produtos fast food não ocorreu por que ela 
decidiu ser responsável, mas ela foi forçada a ser mais responsável em 
consequência de um movimento no qual um consumidor não infantilizado 
se recusou a consumir um produto cujos ingredientes não provinham de 
uma fonte confiável. Ao debater não apenas o direito dos animais no que 
tange ao abate, mas as consequências dos hábitos alimentares na destruição 
do meio ambiente (por exemplo, o uso de imensas áreas para criação de 
gado ou o transporte de alimentos em veículos movidos a combustível 
poluente), Singer é realista quanto às poucas chances do mundo rejeitar tão 
cedo o consumo de carne, embora ele confie que o debate público das 
mudanças climáticas possa levar as pessoas a repensar suas escolhas 
alimentares. Singer não espera que todos aceitem estas propostas, mas 
colocá-las em discussão é um passo no sentido de propiciar decisões que 
tenham menor impacto destruidor no meio ambiente e nos animais. Esse 
passo configuraria uma mídia não platônica ou bifurcada. 

À guisa de conclusão, cabe observar que esta maneira de conceituar 
as emoções —como fruto de um processo social, cultural e político, abre 
perspectivas completamente novas para pensar a psicologia e a psicologia 
social (ARENDT, 2006). A sociologia do ator-rede que Latour desenvolve 
em um de seus últimos trabalhos (LATOUR, 2006) sistematiza a ideia de 
que o social não antecede e constitui nossas práticas. O social estaria 
sempre sendo tecido e re-tecido na rede heterogênea de articulações em que 
estamos atuando. Nesse sentido, uma determinada instância, no caso a 
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sociologia, dependeria de inúmeros fatores não sociológicos. Na tradução 
que busco efetuar da teoria do ator-rede para nossa disciplina, o mesmo 
valeria para a psicologia e para a psicologia social: categorias como: a 
emoção e a cognição, não estariam localizadas no indivíduo, e emergiriam 
da articulação de instâncias não obrigatoriamente psicológicas (no linguajar 
de Latour, na articulação de humanos com não humanos), através da prática 
dos atores nos coletivos em que estivessem atuando. Tomemos, por 
exemplo, as emoções produzidas pela arte, pelo cinema ou pelos esportes. 
Isto, porém é tema de outro trabalho.  
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