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PRÓLOGO 

Apresentamos os textos disseminados no V Encontro Nacional de Estudos da 
Imagem, II Encontro Internacional de Estudos da Imagem. Nosso contentamento é 
bastante grande em reconhecer a participação de tantos estudiosos da imagem, de 
tantos lugares. Como nas edições anteriores, prezamos a participação de trabalhos 
desenvolvidos nos vários campos do conhecimento e oportunizamos a 
apresentação de pesquisas em diferentes momentos de maturação. Uma das felizes 
características do evento é exatamente o ambiente fértil para a reciprocidade 
positiva: as sugestões e interações favorecem as contribuições reais aos trabalhos 
em desenvolvimento e às reflexões. 

Nesta edição os quase quatrocentos trabalhos foram distribuídos em grupos 
temáticos em lugar do critério baseado no suporte das imagens, o que possibilitou 
um incremento do caráter interdisciplinar do evento, pois a imagens emergem 
como registros que suscitam, inquietam e promovem a reflexão sobre fenômenos e 
conceitos.  

Convidamos aos estudiosos e interessados a uma imersão em textos que 
apresentam um panorama nacional das discussões acadêmicas sobre imagem e 
conteúdos desenvolvidos a partir do exercício do olhar. 

Boa leitura! 

Angelita Marques Visalli 

Coordenadora Geral do V ENEIMAGEM    II EIEIMAGEM 
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APRESENTAÇÃO 

Nas últimas décadas historiadores, cientistas sociais, historiadores da arte e 

antropólogos, entre outros estudiosos, vem realizando uma revisão hermenêutica da 

utilização da imagem em seus respectivos campos de atuação. O objetivo desse espaço é 

permitir um amplo debate sobre os caminhos teóricos da imagem, suas possibilidades e 

limites. Acredito que tais objetivos foram amplamente alcançados. O simpósio contou 

com a inscrição de 27 inscritos de diversos estados da federação tais como Paraná, São 

Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Brasília, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

Entre os temas tratados se destacam a fotografia, cinema, caricatura, charge, pintura e 

televisão. Os conteúdos envolvem debates entre imagens e suas interfaces que vão desde 

áreas mais tradicionais como a arte, moda, literatura e imprensa. Mas novas abordagens 

estiveram presentes como a biotecnologia e o direito. Fico extremamente feliz que 

questões, muito importantes e por vezes esquecidas, como a política de acervos e 

arquivos visuais também estiveram presentes. Os anais que ora são publicados, resultado 

das apresentações, são um manancial de reflexões e debates teóricos em torno da 

imagem e que com certeza serão de extrema utilidade aos pesquisadores de todas as 

áreas do saber. 

Prof. Dr. Carlos Alberto Sampaio Barbosa 

Coordenador do Eixo Temático DEBATES TEÓRICOS 
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Anais 
19-22 maio - Londrina-PR 

Universidade Estadual de Londrina 
OS ACERVOS FOTOGRÁFICOS DAS INSTITUIÇÕES DO 

PARANÁ: UM ESTUDO SOBRE O TRATAMENTO 
DOCUMENTAL DE FOTOGRAFIAS 

Ana Cristina de Albuquerque(UEL)1 

Ana Carolina Simionato(UFSCAR)2 

Resumo: 
O documento fotográfico presente em Arquivos, Bibliotecas, Museus e 

Centros de Documentação, é um recurso informacional com características 

específicas que devem ser consideradas tanto em seu tratamento descritivo 

quanto temático que favorecem o acesso às suas informações. Nesse 

sentido, o tema dessa investigação se conceitua a partir do seguinte 

questionamento: como é feito o tratamento documental em instituições que 

armazenam documentos fotográficos no Estado do Paraná? O objetivo é 

analisar os fundamentos da Representação e Organização da Informação 

que atuam em diferentes ambiências informacionais e como estes 

fundamentos são aplicados em relação a documentos fotográficos. É uma 

pesquisa que encontra-se em desenvolvimento e sua metodologia  é de 

base exploratória e descritiva de cunho teórico e prático. Espera-se que os 

resultados apontem a existência de princípios das Instituições e que sejam 

específicos a cada campo, além de sua relação com a sociedade e com o 

tipo de documento, mas também mostrar que há analogamente em cada 

uma das áreas de estudo a necessidade de conhecimentos sobre o 

documento fotográfico. 

Palavras-chave: Tratamento documental, Documento fotográfico, Acervo 

fotográfico – Paraná. 

1 Doutora em Ciência da Informação pela Universidade Estadual Paulista (UNESP). Professora 
do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Estadual de 
Londrina (UEL). 
2 Doutora em Ciência da Informação pela Universidade Estadual Paulista (UNESP). Professora 
do Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCAR). 
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Anais 
19-22 maio - Londrina-PR 

Universidade Estadual de Londrina 
1. INTRODUÇÃO

A necessidade de atenção aos diferentes tipos de recursos informacionais 

para a preservação e disseminação de suas informações e consequentemente, 

sua relação com a memória de um lugar ou acontecimento tem sido objeto de 

inúmeros trabalhos entre os profissionais da informação e os documentos 

fotográficos se apresentam de forma importante nestas discussões. São 

inseridos nas narrativas de investigações, na pesquisa histórica sobre lugares e 

fatos, na possibilidade de conhecer vestígios do que foi e de como se formou 

uma cidade, uma família, a organização social de uma nação ou instituição.  

Os documentos fotográficos como se referem a micro aspectos do mundo 

e determinados momentos da realidade que são registrados, seu potencial 

informativo pode ser alcançado na medida em que sejam contextualizados na 

trama histórica em seus múltiplos desdobramentos sociais, políticos, culturais 

etc. (KOSSOY, 2001). Destarte,  Tagg (2005, p. 12, tradução nossa) afirma 

sobre o aparecimento e reconhecimento da fotografia que “[...] coincidiu com a 

variedade de instrumentos e transformações gerados pela natureza da 

sociedade e, claro, em modos de pensamento, representação e tentativas de 

agir sobre ele.” 

Neste sentido, a obrigação de preservá-los e saber de sua real situação 

nas instituições é algo de caráter urgente, visto que o tratamento de documentos 

fotográficos tanto em seus aspectos de conservação, preservação, 

acondicionamento adequado, quanto em aspectos que se referem ao tratamento 

temático e descritivo é de extrema importância para a recuperação e acesso a 

esse tipo de documentação. Portanto, as formas de representação tanto 

temática e descritiva para os documentos fotográficos, perpassam por conceitos 

que resultam em um aprofundamento e conhecimento dos principais 

fundamentos. 

O tratamento de documentos fotográficos, insere-se em uma importante 

atividade que mostra o papel que a Ciência da Informação cumpre: o trabalho 

direto com a informação e o estudo de todos os processos que essa informação 

passa para chegue até os usuários. Desta forma, esta pesquisa parte da 

seguinte questão: como os fundamentos teóricos da Representação e 

Organização da Informação são utilizados nas instituições que armazenam 

documentos fotográficos no Estado do Paraná?  
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19-22 maio - Londrina-PR 

Universidade Estadual de Londrina 
O objetivo geral é estudar os fundamentos das representações descritiva 

e temática de documentos fotográficos e como objetivos específicos: levantar na 

literatura as bases teóricas das representações descritiva e temática para 

construção de definições; verificar como é feita representação de documentos 

fotográficos nos acervos selecionados nesta pesquisa; diagnosticar os acervos 

no âmbito de sua representação descritiva e temática; comparar e confrontar o 

tratamento temático e descritivo com os manuais clássicos brasileiros que 

contemplam o tratamento de documentos fotográficos. 

Assim, essa investigação se caracteriza por uma metodologia de base 

exploratória e descritiva com uma abordagem qualitativa de cunho teórico e 

prático, tendo como alicerce a literatura disponível para o subsídio de novas 

contribuições sobre o tratamento descritivo e temático dos documentos 

fotográficos. A forma de coleta dos dados está sendo realizada por questionários 

e entrevistas que possibilitarão maior contato com os pesquisadores e 

profissionais que realizam os trabalhos acerca dos documentos fotográficos.  

A contextualização e entendimento do documento fotográfico no âmbito 

de sua representação temática e descritiva se consolida por meio de um 

diagnóstico que está sendo realizado nas instituições no Estado do Paraná, que 

congreguem em seus acervos estes tipos de documentos. Logo, as instituições 

escolhidas são: Arquivo Público de Londrina, Arquivo Público do Paraná, Museu 

Histórico de Londrina, Museu Paranaense, Biblioteca Pública do Paraná, Museu 

da Fotografia da Cidade de Curitiba, Museu da Gravura de Curitiba, Centro de 

Arte Digital de Curitiba e Centro de Estudos do Movimento de Curitiba.  

É uma pesquisa que encontra-se em desenvolvimento, dividida em duas 

partes: o estudo conceitual sobre a representação descritiva e temática destes 

registros; e construir uma discussão com base no preceito de que todas as 

normas vigentes em diferentes ambiências informacionais podem englobar 

objetos tão singulares como os documentos fotográficos. Esse estudo integra-se 

ao grupo de pesquisa: ‘Organização e Representação da Informação e do 

Conhecimento de Recursos Imagéticos (GP-ORICRI)’ da Universidade Estadual 

de Londrina (UEL).  

Continuamente, os resultados obtidos pela coleta serão analisados, a fim 

de contribuir com a literatura levantada que possibilitarão o confronto com 

manuais brasileiros que auxiliam no tratamento de recursos imagéticos.  
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Universidade Estadual de Londrina 

2. DOCUMENTO FOTOGRÁFICO E O TRATAMENTO DOCUMENTAL
Os termos representação descritiva e representação temática são 

tomados para mostrar as diferentes fases de tratamento que devem ser feitos 

em relação aos diversos tipos de recursos informacionais, incluindo os 

documentos fotográficos. Essa diferenciação se refere às etapas que ao mesmo 

tempo são distintas em sua forma de elaboração, mas complementares no 

sentido da construção de registros para catálogos e bases de dados.  

A representação descritiva busca a individualização do documento, para 

que sua representação seja específica. Ou seja, a reunião de itens por sua 

semelhança e o estabelecimento de relações entre si são alguns de seus 

preceitos (MEY, 1995). A catalogação deve “identificar as possíveis 

necessidades de informação dos usuários, seguida da criação de uma etiqueta 

(tag), de um texto, ou de um resumo, que vai intermediar o acesso, a 

identificação e a avaliação do usuário em relação ao recurso original”. (SANTOS, 

2013, não paginado). E portanto, a catalogação permite formas que facilitam o 

acesso para que em sua busca, o usuário possa identificar, selecionar e 

recuperar o documento ou o recurso informacional que foi descrito e/ou sobre o 

seu conteúdo.  

A representação temática, atividade complementar à descritiva, auxilia na 

recuperação de documentos, pois tem a função de expor seus conteúdos. É 

caracterizada pela atribuição de assuntos aos documentos a partir da 

classificação, indexação e da elaboração de resumos. De acordo com Dias e 

Naves (2013, p. 07) “O tratamento temático [...], tem uma forte carga subjetiva 

pois, como o nome indica, visa caracterizar o documento do ponto de vista do 

seu conteúdo. É o que muitos chamarão de assunto do documento, só que esse 

assunto dependerá muito de quem faz a leitura.” 

Além disso, na representação temática há uma lacuna em relação aos 

documentos fotográficos, pois “No que tange à representação temática, pode-se 

afirmar que há uma extensa bibliografia que consolida essa etapa para os 

materiais gráficos, porém no que se refere aos materiais não-gráficos percebe-se 

lacunas teóricas e metodológicas que necessitam de atenção.” (MAIMONE; 

GRACIOSO, 2007, p. 01). 
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Assim, tanto a representação descritiva quanto temática se unem, 

caracterizando a socialização de todo o acervo com o usuário, e na medida em 

que é elaborada uma organização por meio de título, autor, ano e assunto, todos 

os documentos são disponibilizados com clareza e objetividade, direcionando as 

representações à maior especificidade possível e,  para que as representações 

sejam realizadas é necessário, primeiramente,  definir a tipologia do recurso 

trabalhado de forma a ressaltar as especificidades dos materiais que serão 

tratados. 

Em relação aos instrumentos das representações temática e descritiva, há 

uma enorme carência em relação aos manuais, códigos e padrões que 

fundamentam as características intrínsecas e extrínsecas do recurso imagético, 

especialmente do documento fotográfico. Por isso, aponta-se a necessidade de 

estudar a essência representacional que este tipo de documento necessita, para 

que de acordo com o usuário especializado seja possível a recuperação e 

acesso ao recurso.  

Neste sentido, Simionato e Santos (2013, p. 03) explicam que o registro 

do recurso imagético em geral, independente do seu ambiente, seja analógico ou 

digital, demostram que as características “[...] não são abordadas e muitas vezes 

os atributos são valorados por características textuais apenas contextualizadas 

[...]. Dessa forma, os manuais existentes representam o documento fotográfico 

de uma mesma maneira que um livro.  

Neste contexto, entende-se que os manuais não oferecem o suporte 

necessário para que estes tipos documentos sejam devidamente representados. 

Como também, a representação e organização dadas aos acervos que contém 

documentos fotográficos que vão se formando, sejam estes de natureza 

institucional ou pessoal,  que refletem o pensamento de uma época.  

Há de se considerar que as formas de organizar e representar 

documentos devem ser mantidas e respeitadas pelas instituições que os 

recolhem, a fim de “[...] não apagar os traços da sua organicidade, traduzida no 

modo como ela foi acumulada, reunida e, ainda, naquilo que foi intercambiável 

nessa reunião [...]” (GONÇALVES; MARCONDES, 2005, p. 263).  

3. O DOCUMENTO FOTOGRÁFICO EM BIBLIOTECAS, ARQUIVOS,
MUSEUS E CENTROS DE DOCUMENTAÇÃO 

13



Anais 
19-22 maio - Londrina-PR 

Universidade Estadual de Londrina 
Ao investigar sobre os parâmetros teóricos que cercam a área de Ciência 

da Informação, assim como definir conceitos exige um empenho em examinar as 

fontes onde possam ser apreendidos subsídios para tecer discussões acerca do 

que foi sugerido. E assim, esse parâmetro torna-se um desafio sobre reunir 

bibliografias por vezes dispersas e compor discussões que apenas 

recentemente vêm sendo pensadas com maior frequência acerca de suas 

relações dentro da Ciência da Informação. 

Os Arquivos permeados pelos princípios de proveniência e de integridade, 

são elucidados ao contato com o documento fotográfico no momento de 

aquisição de um fundo, e em muitas vezes designa a seu tratamento descritivo e 

temático conjunto a outras tipologias documentais. Heredia Herrera (1993) 

aponta que a principal observação é a vinculação institucional sendo o 

diferencial para os diversos suportes, e por isso já diversas questões sobre o 

documento fotográfico que necessitam de aprofundamento nos Arquivos, entre: 

terminologia, conservação, formas de agrupamento, o tratamento que transita 

entre a dupla vertente de classificação e de análise. 

Em Bibliotecas, o documento fotográfico mesmo sendo parte de seu 

acervo, não são incorporados em catálogos ou pelas listas de registros, e por 

isso, poucos profissionais conhecem a capacidade informacional desse tipo de 

recurso. Isso ocasiona pouca literatura sobre documentos fotográficos em 

Bibliotecas, mas se destaca que em algumas grandes bibliotecas, esse tipo de 

recurso possui o tratamento adequado, como a Library of Congress (LC). 

Por fim, os Museus e nos Centros de Documentação, o documento 

fotográfico é tido como coleção e por isso, “Os princípios de organização dos 

quais depende a coleção sistemática pressupõe uma realidade observável e 

operações racionais que permitam a seleção deste ou daquele objeto do mundo 

material para ser considerado, estudado, preservado.” (LIMA; CARVALHO, 

2000, p. 19). 

Portanto, ao investigar as diferentes ambiências informacionais entre 

Arquivos, Bibliotecas, Museus e Centros de Documentação, é visto os pontos 

que se unem por algumas perspectivas científicas comuns. De maneira que, 

independente da Unidade Informacional, nem sempre apresentará os mesmos 

traços constitutivos sendo diferentes as funções ao que dizem a respeito do 

documento fotográfico. (ALBUQUERQUE, 2006).  
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4. CONSIDERAÇÕES PARCIAIS

O tratamento de documentos fotográficos pelos diferentes campos é 

sistematizado a partir dos elementos que são ordenados de forma a resultar em 

uma representação do seu contexto cujo principal objetivo é o acesso à 

informação.  

Em quaisquer aspectos que se encontrem, a partir do momento em que 

estão em uma instituição, os documentos fotográficos necessitam de métodos e 

tratamentos que façam refletir, da forma mais objetiva possível suas 

informações, por vezes claras e facilmente perceptíveis, por vezes, devido a sua 

contextualização e produção, de difícil acesso aos profissionais envolvidos em 

seu tratamento. 

Neste sentido, o tratamento temático e descritivo são atividades 

complexas que unem os princípios da representação com a prática e por isso, 

necessitam de aprofundamento e políticas onde sejam especificados 

exatamente quais são as características relevantes para o seu tratamento e 

considerando que este tipo de documento não pode ser tratado conjuntamente a 

outro tipo de acervo.  
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As imagens audíveis na concepção sonora do radialista 

alemão, Joachim-Ernst Berendt 

Luiza Spínola Amaral (PUC-SP)1 

Resumo 
A estreia em 1983 da peça radiofônica, Nada Brahma: die Welt ist Klang, 

veiculada pela emissora alemã, Südwestfunk, revela uma transição temática na 

obra do radialista, musicólogo, crítico e produtor musical, Joachim-Ernst Berendt. 

Afastando-se do tema do jazz, ao qual havia se dedicado por quase quarenta 

anos, em Nada Brahma o autor expande as fronteiras da música e apresenta 

uma nova abordagem sobre os sons, vinculada à escuta, mais próxima de uma 

concepção antropológica do que musical. Se audição e imaginação estão 

intimamente relacionadas tal como expressa Berendt em sua obra radiofônica, 

este artigo visa aproximar o conceito de som ao de uma teoria da imagem que 

leva em conta o corpo e suas modalidades perceptivas como suporte das 

imagens, de modo a descentralizar a fixação pela visibilidade, característica da 

cultura contemporânea. Neste sentido, aproxima o pensamento de J. E. Berendt 

ao de uma teoria da imagem e da mídia desenvolvida por Norval Baitello Junior, 

em diálogo com Hans Belting, Dietmar Kamper e Malena Contrera.  

Palavras-chave: Joachim-Ernst Berendt, audição, imagem 

1 Doutoranda bolsista pelo CNPq no PPGCOS (Programa de Estudos Pós-Graduados em Comunicação e 
Semiótica PUC-SP), orientada por Norval Baitello Junior, e pesquisadora vinculada ao CISC (Centro 
Interdisciplinar de Semiótica da Cultura e da Mídia). 
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1. Apresentação ao tema das imagens

Junto ao modelo de visibilidade característico das imagens 

contemporâneas, expostas e sobrepostas em todos os ambientes da cultura 

telemática - via tevês, computadores, tablets e, até mesmo, ora vejam, telefones 

-; se sucede não somente uma sociedade funcional/instrumental, pautada pelos 

aparatos tecnológicos, como impera, por isso mesmo, o domínio de um 

imaginário midiático e espetacular (e por tanto, idealizado e fantástico)2 que, 

afastado das outras formas de percepção do corpo, conduz à crise do sentido 

nos fenômenos da mídia. Malena Contrera, num artigo muito elucidativo sobre o 

tema da reaparição de formas religiosas arcaicas nos fenômenos da 

“teleparticipação” contemporâneos -, se refere a esta crise como “a revelação 

perdida”. Como veremos adiante, junto deste corpo domado e sedado pelo 

imaginário da técnica, sucede a “gradativa perda da dimensão do sagrado” 

(Contrera, 2007, p. 116). Dimensão esta, que habita o corpo e depende, portanto, 

de experiências concretas com imagens3. 

O que pretendemos demonstrar, nesta pequena introdução sobre o tema, 

é que o excesso do visível na cultura midiática, o excesso de ‘imagens exógenas’ 

que insistem em nos projetar sempre, e a todo o instante, para fora de nós 

mesmos (os olhos são sentidos de distância); torna invisível a dimensão sacra 

das imagens, que se encontra no corpo e na sua capacidade de perceber 

interiormente o mundo que se apresenta para ele; trata-se, portanto, das 

‘imagens endógenas’, que possibilitam a vida interior, estimuladas por 

experiências emocionais4. Experiências estas, que não mais comungam com 

2 Estamos nos referindo, aqui, ao conceito de “real encenado” sobre o qual explana Malena 
Contrera, em referência a Muniz Sodré, nesta citação, especificamente sobre a tevê: “Esse real 
encenado será referência para a construção das identidades sociais no espaço simbólico 
partilhado da televisão que é por sua vez um mega-espelho de alcance virtualmente absoluto 
(rede mundial de teleimagens). Vemos se delinear claramente nesse cenário os processos de 
retroação [Morin] do imaginário midiático para o imaginário social amplo, um quadro já 
conhecido há décadas, fundamento do simulacro, conforme Baudrillard o apresenta” (Contrera, 
2007, p.116). 
3 Definimos ‘experiências concretas com imagens’ segundo o psicanalista junguiano, Rafael 
López-Pedraza, quando diferencia imagem de figura, observem:  “Quando não existe emoção 
não existe uma imagem, mas uma figura. Temos consciência de que a conexão com os 
problemas de alguém ou com os pacientes necessita emoção, pois só assim pode haver 
movimento psíquico. As emoções tocam nossa natureza escondida e o movimento psíquico 
acontece. Trato de mostrar com isso nossa necessidade da imagem: quão famintos e sedentos 
de imagens estamos” (López-Pedraza, 2012, p.19). Percebam como a ‘dimensão sagrada’ sobre 
a qual falávamos, aqui, é identificada como “natureza escondida”. 
4 Os conceitos de imagem exógena (exterior) e imagem endógena (interior) são de Hans 
Belting. Também ele define a centralidade do corpo enquanto médium da imagem. Percebam: 
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imagens, porque as imagens, hoje, se dirigem para olhos cansados, ou mesmo 

“hipertrofiados” como definiu Norval Baitello Junior na “Era da Iconofagia”. 

Assim, consumindo (sem ver) e sendo consumido pelas imagens da cultura 

atual, o corpo torna-se um ambiente inabitável, tornando inviável, com isso, todo 

e qualquer tipo de ‘comunhão’, no sentido de ‘religare’5, da qual ele depende 

enquanto ser gregário e emocional que é.  

No movimento que vai da “dessacralização do mundo” para a 

“sacralização da mídia”, do qual explana Contrera, os deuses não mais se 

apresentam sob a forma de uma “revelação” procedente de uma experiência 

antropológica de comunhão mística; porém, vinculados aos aparelhos, sob a 

forma de ‘imagens técnicas’, transformam-nos em “novos deuses, capazes de 

evocar a reverência e a adesão dos novos fiéis (ou dos tecnólogos encantados)” 

(Contrera, 2007, p. 112). Neste processo, verifica-se a substituição do corpo 

emocional, enquanto médium das imagens, pelos aparatos eletrônicos, 

enquanto suporte das ‘imagens técnicas’, o que a autora denomina como “desvio 

da religiosidade”. Isso porque, a utilização desenfreada dos novos aparatos 

eletrônicos, - o que indica certo culto ao aparelho -, direciona o olhar sempre 

para as telas e nunca para as coisas, - o que indica uma dessacralização do 

mundo -; por estas mesmas telas reproduzirem um mundo sem ‘anima’, ou 

desprovido do ‘duplo’, na relação que se estabelece entre o corpo e as imagens 

hoje, o que se dá é uma substituição das vivências concretas por imagens ‘fast-

food’ da mídia.  

Como veremos pela citação adiante, estas imagens não mais nos 

alimentam como em outrora, mas promovem um “déficit religioso” na cultura. 

Observem:  
O consumo desesperado e ininterrupto de imagens vazias é uma 

reação histérica à perda da dimensão transcendental. Se o homem 

primitivo já buscava na imagem a revelação de uma força 

transcendente, a manifestação do divino, o fenômeno da iconofagia e 

suas imagens vazias podem então ser entendidos também como um 

distúrbio da relação do homem com a experiência do sagrado, do 

“a questão da imagem e do médio nos conduz novamente ao corpo, que não somente foi, mas 
continua sendo um lugar das imagens pela força de sua imaginação” (Belting, 2007, p. 44). 
5 O sentido de ‘religare’ também se refere à explanação de Contrera, quando diz: “o termo 
“religare”, ou seja, religar, abriga fundamentalmente a experiência da comunhão, que pode ser 
considerada o elemento básico das sociabilidades” (Contrera, 2007, p. 111).  
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divino – aqui a imagem não alimenta, ela é desprovida de espírito, os 

espíritos dos duplos fugiram das imagens; e o déficit religioso jamais 

encontra o que o satisfaça. (Contrera, 2007, p.117) 

Daí as imagens da mídia serem sempre insaciáveis à fome religiosa do 

corpo, que necessita o duplo, ou a potencialidade de “revelação” das imagens. 

Como consequência desta “ineficácia simbólica” provém o “déficit religioso”, que 

condiz à perda da dimensão transcendente da imagem, ou seja, sua conexão 

com o corpo. Assim, nos diz a autora que:  
Não poderia ser de outra forma já que não se pode conceber a 

transcendência sem a experiência da imanência, ou seja, só é possível 

transcender a partir de um lugar ocupado, transcender é superar uma 

condição espaço temporal específica, o que implica que não seja mais 

possível transcender no momento em que o homem abandona o 

próprio lugar de sua imanência, ou seja, o seu próprio corpo. 

(Contrera,2007, p.118) 

Como fica implicado pelas citações aqui expostas, o corpo é quem tem 

sede de imagens e por isso segue sempre insatisfeito (insaciável) dentro deste 

movimento iconofágico6. Podemos concluir, com isso, que dentre as questões 

centrais dirigidas ao estudo das imagens, hoje, se torna fundamental pensar na 

relação entre estas duas facetas, “exógenas” e “endógenas”, uma vez que esta 

primeira, devido à alta profusão nos ambientes da cultura midiática, parece afetar 

sensivelmente a percepção da segunda7, associada à força transgressora da 

imaginação, como uma espécie de reverberação antropológica, o que seria 

religiosa, das imagens.  

6 De acordo com a autora supracitada, o espetáculo, na forma de imagens para consumo, 
tomou o lugar do ritual nas culturas telemáticas. Nesta transposição de ambientes, as imagens 
perdem o seu potencial transcendente, pois conduzem os telespectadores à vertigem, - e não 
mais ao êxtase -, fruto de uma evasão e não de uma formação da subjetividade. Observem nas 
palavras da autora: “Se para chegar à experiência da transcendência, é necessário passar pela 
experiência do estado alterado de consciência, da vertigem e do êxtase, não é certo, no 
entanto, que toda experiência de estado alterado de consciência leve ao êxtase ou a uma 
experiência de transcendência. Dessa forma, o que vemos nessas novas formas de vertigem 
que o consumo televisual produz é apenas uma evasão da subjetividade; o “atirar-se” para fora 
que marca a busca da transcendência, transforma-se em uma espécie de entregar-se em 
sacrifício, uma forma de ser devorado pelo imaginário midiático (e iconofágico) da cultura de 
massa que permeia a produção televisiva. O que ocorre então não é um atirar-se ao nada, mas 
um ser sugado pelo tudo (Pã) que está prometido no excesso e pelos discursos de conversão 
da mídia.” (Contrera, p. 118) 
7 Esta temática foi muito abordada não só por Norval Baitello Junior, mas também por Dietmar 
Kamper, em diversos textos que se apresentam na bibliografia. 
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2. O som e a imagem de ‘Nada Brahma’

Joachim-Ernst Berendt foi não só um dos responsáveis pela criação do 

modelo radiofônico alemão, - tendo sido o primeiro contratado da emissora 

Südwestfunk (SWF), logo após a Segunda-Guerra -, como foi também a voz mais 

importante no que concerne à legitimação do jazz no seu país e o 

estabelecimento do jazz tipicamente europeu8. Na Alemanha deste período, 

onde o assunto fosse jazz, lá estava Berendt, presente não só como curador em 

festivais, mas também em críticas de revistas e jornais especializados, e nos 

programas radiofônicos e televisivos que criava e produzia como diretor no 

departamento de jazz da emissora9. A partir de meados de 1950, depois de 

escrever um dos mais importantes e respeitados livros sobre a história do jazz, 

o seu “Das Jazzbuch” (1953), começa uma nova aproximação entre esta música

e as de outras culturas, tais quais a indiana, a brasileira, a balinesa, a japonesa, 

etc., e se torna também um dos precursores da denominada “worldmusic”.  

Aos moldes dos antigos agitadores culturais, J. E. Berendt fez do jazz 

presença viva na cultura alemã daquele período. De acordo com a tese de 

Andrew Wright Hurley, a importância de sua obra, radiofônica e musical, foi 

imprescindível no que concerne à construção de uma nova identidade mais 

internacionalista do povo alemão, após o trauma nazista. Uta G. Poiger, no artigo 

que compõe o livro, “German Pop Culture”, afirma: “Berendt transformou o jazz 

numa experiência universal e enfatizou que o jazz foi além de suas raízes 

africanas e afro-americanas para ser conhecido em todo mundo” (Poiger, 2004, 

p.85)10. O maestro, Júlio Medaglia, tradutor do ‘Jazzbuch’ para o português, nos 

diz que o Festival Berlin Jazztage, nos anos em que teve Berendt como diretor 

8 Esta é a tese que defende Andrew Rignt Hurley no livro, The return of jazz. Joachim-Ernst 
Berendt and the West German cultural change, quando analisa a importância de Berendt para 
a construção de uma nova identidade mais internacionalista do povo alemão, a partir da série, 
Jazz Meets the World, que propunha encontros entre músicos de nacionalidades diversas, 
indianos, japoneses, brasileiros, africanos, norte-americanos, europeus, dentre outros. 
Também o festival anual, produzido por Berendt para a Sudwestfunk, o Free Jazz Meeting, 
encontro entre músicos de vanguarda europeia e norte-americana, revela sua importância 
nesse processo de internacionalização do jazz e estabelecimento de um jazz tipicamente 
europeu. 
9 De acordo com a pesquisadora da cultura alemã, Uta G. Poiger: “He [Berendt] also spread 
jazz music and his ideas through radio and, after 1954, through television programas. Over the 
next four decades, he would have a deep impact on the European music scene as a writer, 
producer, and organizer of festivals, who promoted jazz, blues, and “worldmusic””(Poiger, 2000, 
p. 145 – 146)
10 Tradução Livre: “Berendt made jazz into a universalizing experience and stressed that jazz 
had gone beyond its African and African-American roots to gain appeal around the world”. 
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artístico, foi o mais respeitado festival de jazz da Europa11 e, como se sabe, tal 

evento era o principal veículo para suas experimentações musicais.  Em suma, 

podemos concluir assim: à sua proposta transversal e global da música, 

correspondeu uma ampliação da escuta naquela cultura, que abriu caminhos 

não só para o jazz como para sonoridades das mais diversas tradições.  

Não foi outra a intensão de Berendt quando, no início da década de 1980, 

transformou seu segundo best-seller, “Nada Brahma: die Welt ist Klang”12, numa 

peça-radiofônica de mesmo nome, transmitida semanalmente, durante os 

sábados à noite. No entanto, sua temática, aqui, não mais se dedicava 

exclusivamente ao jazz e à música, mas girava diretamente ao redor da escuta, 

uma escuta arcaica, mais interessada pelos sons das esferas e do fundo dos 

mares, dos mantras, da música clássica indiana e também do samba de terreiro 

brasileiro, enquanto manifestações do sagrado. Deste modo, visava ao 

‘reencantamento’ do mundo a partir do sentido da escuta, o que corresponde a 

uma abordagem, menos musical, do que antropológica acerca dos sons. 

Acreditamos, assim, que embora J. E. Berendt fosse também midiático, em Nada 

Brahma, ao propor um conceito de som conexo aos ouvidos, estivesse 

interessado em outro tipo de imagem que não estas, estabelecidas por relações 

de ‘projeção-identificação’, típicas da sociedade contemporânea, mas em 

imagens audíveis e não audíveis, possíveis de serem imaginadas e, portanto, 

reproduzidas, quer pelas ondas do rádio, quer pelas entranhas do corpo.  

Assim, como um convite à imaginação, compunha a rica paisagem sonora 

de Nada Brahma: os wazifas (sílabas pré-arábicas) entoados pela ordem sufi da 

antiga Pérsia, os sons do cosmos e das esferas13, da vida no fundo dos 

mares14, dos monges tibetanos15 e da música indiana16, ao lado da música 

11 Esta informação foi retirada do livro, O Jazz: do rag ao rock, na apresentação feita por Júlio 
Medaglia. (In: Berendt, 2007: 12). 
12 Na sua tradução para o português, o livro foi denominado, Nada Brahma: o mundo e o 
universo da consciência.  
13 THE HARMONY OF THE WORLD [A Harmonia do Mundo]: realizada por Willie Ruff e John 
Rodgers (Editora Musical de Universidade de Yale LP 1571).  (apud Berendt, 1993: 97). 
14 SOUNDS OF THE SEA [Sons do Mar] Folkways Records, Science Series, FPX 121. (apud 
Berendt, 1993: 115) 
15 THE MUSIC OF TIBET, in: An Anthology of the World’s Musici 6 (Anthology AST 4005, 
Anthology Record and tape Corporation, 135 West 41 St., Nova York, N.Y. 100 36). (apud 
Berendt, 1993: 97). 
16 RAVI SHANKAR e ALI AKBAR KHAN em concerto 1972 – com Alla Rakha, Tabla (Apple 
Records Sapdo 1002, 2LPs). (apud Berendt, 1993: 212). 

22



Anais 
19-22 maio - Londrina-PR 

Universidade Estadual de Londrina 
minimalista de Steve Reich, do rock de Pink Floyd e Santana, passando pelo 

jazz de Don Charry e John Coltrane, até o célebre “O Messias” de Haendel. Do 

mantra “om” às mais recentes criações musicais, revelando uma espécie de 

‘escuta arcaica’ que prevalece entre antigas e contemporâneas concepções 

sonoras. Nesse sentido, a proposta do autor nos conduz até uma noção 

arquetípica do som, que deve ser pensado enquanto veiculo da cultura. 

Por pensar através dos ouvidos, Berendt torna visível o invisível da 

imagem, o que seria sua dimensão antropológica, de potencial transcendente. O 

rádio, aqui, aparece como veículo ideal para a transmissão de suas ideias, uma 

vez que as ondas sonoras, veiculadas pelo movimento do ar, trazem sossego 

aos olhos e estimulam os ouvidos, o tato e a emoção, o que corresponde a uma 

ativação da capacidade imaginativa do corpo. Nada Brahma exige ouvidos 

abertos e atenção auditiva, é preciso escutá-lo sobre tudo com o corpo, como se 

fosse música. Considerando as imagens sonoras como propulsoras da 

imaginação, - e de uma imaginação de potencial transcendente -, proporemos 

adiante, a partir da análise deste vocábulo tantas vezes evocado aqui, e que 

nomeia sua obra, - Nada Brahma! -, apresentar os conceitos de “som” e “ouvir” 

em Berendt, como se tratando de uma ‘áudio-imagem’, ou seja, um 

entrecruzamento entre percepção sonora e imagem corpórea.  

O nome da peça é “Nada Brahma – die Welt is Klang”.  Este subtítulo ‘Die 

Welt ist Klang’, em alemão, significa apenas, ‘o mundo é som’. Como veremos 

adiante, sob uma perspectiva semântica este sentido aproxima-se do sânscrito 

‘Nada Brahma’. No entanto, sendo ‘Nada Brahma’ um “vocábulo primitivo da 

espiritualidade hindu” (Berendt, 1993, p.27), proveniente do universo da música 

clássica da Índia, - cuja concepção sonora atrela-se a uma religiosidade cultural 

específica -, por ele soa um princípio transcendente, que se revela enquanto 

experiência sensória. Diz-nos o autor que “Pandit Pran Nath, o grande mestre da 

kirana hindu, um tipo de estilo lírico da Índia, ao apresentar-se em concertos ou 

durante as aulas, costuma dizer aos seus alunos: Nada Brahma. (...). Mostrem 

isso ao cantar. Meditem sobre isso” (Berendt, 1993, p.193).   A concepção sonora 

de Berendt parte daqui, e de um mundo, ‘die Welt’, que não é outro se não o 

mundo Brahma. 

Inicialmente pela etimologia, nos explica o autor acerca de Nada Brahma, 

o termo ‘nada’, em sânscrito, significa ‘som’, mas também pode ser entendido
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como “tom estridente, barulho, ruído, gritaria” (Berendt, 1993, p.27). E 

prossegue: 
Além disso, nadá também significa “touro”, touro que berra. Partindo-

se do “berro”, do “grito”, ampliou-se a acepção que, de “som”, passou 

a significar “touro”. Antes disso, houve uma outra mudança de sentido, 

por semelhança com o vocábulo nádi, que significa “correnteza, rio”, 

mas também “murmurante, ressonante, sonoro”. Do murmúrio do rio 

para o murmúrio do som. Foi assim que do “rio” surgiu o “som”. Nádi 

também é usado como significado de “correnteza da consciência” no 

Rigveda, o mais antigo livro sagrado dos vedas indianos, que data de 

mais de quatro mil anos. (Berendt, 1993, p.27) 

O parentesco etimológico, acima exposto, entre o som (nada), o touro 

(nadá) e o rio (nádi), que também significa a correnteza da consciência, são 

indícios inequívocos de uma relação que se estabelece entre a experiência 

auditiva e o pensamento por imagem, e que antecede e possibilita o nascimento 

da palavra e, também da música, enquanto gestos simbólicos. Neste sentido, tal 

qual o berro (nadá) simboliza o touro, e o murmúrio (nádi), o rio; neste contexto, 

o som (nada) vincula-se à ‘Brahma’, uma imagem mítica.  Justamente por estar 

associado a uma escuta mítica e religiosa, o som, aqui, se revela como um tipo 

de imagem que dependente mais de uma experiência transcendente, do que de 

uma decodificação racional, como no caso da música e da língua, quando 

concebidas apenas como linguagem, e não como som e voz (tal como no sentido 

de origem). 

Portanto, sigamos agora para o segundo termo, ‘Brahma’ que, como 

sugerimos, traz sentido ao “nada” (o som). Assim, prossegue o autor, ‘Brahma’ 

é uma das três principais divindades da mitologia que, ao lado de ‘Shiva’ e 

‘Vishnu’, forma o “maior princípio divino do mundo hindu” (1993, p.28). Vincula-

se à imagem de um “Criador de Tudo”, mas deve ser também compreendido 

enquanto princípio criador ativo ‘Brahman’ “que está constantemente presente” 

(1993, p.28). Sob uma ótica cosmogônica, ‘Brahma’ é o princípio cósmico 

inaudível e inatingível em completude, porém presente em todas as coisas e, por 

isso, possível de ser percebido e experimentado. Extraindo de um dicionário, 

Berendt nos apresenta o seguinte significado para esta palavra sagrada: 
Brahma (sânscrito): originariamente, uma fórmula mágica hindu, 

posteriormente entendido como um vocábulo primitivo criativo, alicerce 

do mundo e da sabedoria sagrada, Brahma tornou-se o conceito 
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central da cosmovisão hindu. Ele é Um com a consciência interior do 

homem. (Berendt, 1993, p.28) 

E conclui o autor: “portanto, em primeiro lugar, Nada Brahma significa: 

som é Deus (...). E vice-versa: Deus é som” (Berendt, 1993, p.28). Neste sentido, 

podemos dizer que o conceito de som trabalhando por Berendt corresponde a 

uma “revelação” que nos conduz a uma realidade específica, uma realidade 

imagética e transcendental, que se configura no corpo a partir de uma 

experiência viva com um mundo. Mundo este que não é composto de telas, mas 

de sons e, portanto, pleno de sentido.  
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O Projeto Semear e o uso da imagem na divulgação da 
biotecnologia 

Débora AYMORÉ (USP/SP)1 

Resumo: 
Apresentamos o modo como determinadas imagens são utilizadas pelo Projeto 

Semear para a divulgação de uma perspectiva positiva sobre a engenharia 

genética. Através de cartazes que são veiculados não apenas no site do 

projeto (http://www.ib.usp.br/biologia/projetosemear/diferentes/), como também 

afixados nos vagões dos trens do sistema metroviário do Estado de São Paulo, 

o Projeto Semear, enquanto iniciativa vinculada ao Centro de Pesquisa sobre o

Genoma Humano e Células-Tronco (USP/SP), visa, por meio da propaganda, 

criar uma identificação entre o vegetal, o animal e o humano, bem como uma 

familiarização com práticas científicas altamente especializadas do campo da 

biotecnologia. Como afirmam Lacey & Mariconda (2014), a prática científica 

pode ser subdividida em cinco etapas logicamente distinguíveis, dentre as 

quais a divulgação do conhecimento produzido para os especialistas e não 

especialistas é essencial. O reconhecimento do modo como a biotecnologia é 

difundida para o grande público é, portanto, uma etapa imprescindível para a 

crítica dos valores associados à aplicação tecnológica. 

Palavras-chaves: biotecnologia, divulgação científica, imagem, valores, 

filosofia da ciência. 

1 Doutoranda do Departamento de Filosofia, bolsista CAPES Proex. Orientador: Prof. Dr. Pablo 
Rubén Mariconda (Universidade de São Paulo – USP/SP). 
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1. Introdução
Vários autores da filosofia e da história da ciência reivindicam um papel 

privilegiado para a ciência e a tecnologia no contexto contemporâneo. E, por 

mais que o debate sobre a diferença entre as duas ainda permaneça, ao 

menos na prática das políticas públicas elas aparecem como um amálgama, 

permitindo o uso da denominação de “tecnociência” para esta fusão operada 

entre a ciência e a tecnologia. 

No Brasil, o direcionamento público que corrobora a tecnociência está 

consolidado na Lei de Inovação que, por sua vez, explicita como seu objetivo a 

promoção no âmbito nacional da “(...) introdução de novidade ou 

aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social que resulte em novos 

produtos, processos ou serviços” (Art. 2º, inciso IV, Lei nº 10.973, de 

02/12/2004). Ou seja, a inovação torna-se um valor central e uma finalidade a 

ser atingida tanto pela ciência quanto pela tecnologia. 

As repercussões sociais de tal lei promulgada em 2004 foram sentidas, 

inclusive, na Universidade de São Paulo que, desde 2013, prevê no Regimento 

da Pós-graduação a “(...) formação de docentes, pesquisadores e profissionais 

com amplo domínio de seu campo de saber e capacidade de liderança e 

inovação” (Art. 1º, Regimento da Pós-graduação da Universidade de São 

Paulo. Aprovado pela Resolução nº 6.542, de 18/04/2013). 

Desse modo, parece-nos que, ao menos no contexto brasileiro, a 

tecnociência é justificada pela legalidade e está apoiada, implicitamente, no 

argumento de que o desenvolvimento econômico impulsionado pela produção 

de conhecimento e por sua aplicação tecnológica proporciona certos benefícios 

sociais. Porém, interessa-nos trazer ao debate não a questão da distribuição 

dos lucros obtidos por meio do incentivo da ciência e da tecnologia, mas sim a 

consideração da inovação como valor prioritário. E, assim, o contexto do Brasil 

serve-nos como base para tal reflexão. 

Dirigimos nossa atenção ao Projeto Semear, que, por sua vez, promove 

a difusão do conhecimento científico da biotecnologia para o grande público. 

Considerando que a prática científica é realizada segundo cinco momentos 

logicamente distintos, a divulgação dos seus resultados dirige-se, por um lado, 

aos próprios cientistas e é realizada através de revistas especializadas, cujo 

conteúdo é de difícil acesso àqueles que não passaram pelo treinamento 
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científico dos campos específicos. Por outro lado, a divulgação também pode 

ser dirigida ao público leigo e, nesse caso, é realizada através dos meios de 

comunicação de massa (por exemplo, cartazes, jornais, revistas de divulgação 

científica, televisão e internet), permitindo o acesso parcial ao conhecimento 

científico por meio de sua simplificação de seu conteúdo. 

Assim, por mais que a divulgação científica para o público leigo promova 

a informação sobre alguns avanços da ciência e da tecnologia, o conteúdo 

transmitido será sempre modificado de modo a permitir o seu acesso por um 

público não especializado. Consideramos, no entanto, que essa simplificação 

pode ser feita com mais ou menos fidelidade ao conteúdo original. O que nos 

parece mais preocupante é o uso ideológico que é feito da ciência e da 

tecnologia, de forma a angariar a simpatia pública e, consequentemente, 

reforçando o valor da inovação através da ideologia do progresso. Daí que seja 

necessário articular os valores que subjazem ao discurso utilizado pela 

divulgação científica e refletir criticamente sobre se estamos dispostos a 

endossá-los.  

No que segue, primeiramente, apresentamos as cinco momentos da 

prática científica, localizando nosso debate na etapa de divulgação científica. 

Em segundo lugar, apresentamos o Projeto Semear como uma faceta do 

Centro de Pesquisa sobre o Genoma Humano e Células-Tronco (USP/SP). Em 

terceiro lugar, analisamos o uso da imagem em três cartazes utilizados na 

divulgação do campo da biotecnologia utilizado por tal projeto. E, em quarto 

lugar, tecemos nossas considerações críticas sobre o quadro dos valores 

articulados, com especial atenção a identificação em nível molecular entre o 

humano, o animal e o vegetal. 

2. Os cinco momentos da prática científica
Em texto de 2010 (originalmente publicado em 2003), Lacey distingue 

três momentos da prática científica, sendo que o primeiro é momento de 

definição do direcionamento da pesquisa, o segundo é o de avaliação das 

teorias científicas e o terceiro é o de aplicação do conhecimento. Ressalte-se 

que tais momentos são lógica e não temporalmente distintos (cf. Lacey, 2010b, 

p.105), o que significa que eles ocorrem simultaneamente na prática científica,

sendo distinguidos apenas pela análise filosófica. 
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Em especial, Lacey está preocupado com os valores endossados pela 

prática científica contemporânea. Assim, está implicada em sua concepção a 

ideia de que a ciência e a tecnologia podem servir como meios para a 

realização de diversos valores, que são estabelecidos como finalidades a 

serem atingidas por aquela prática. Seu diagnóstico é o de que a ciência visa a 

realização do valor do controle da natureza, que está, a seu turno, incorporado 

nas práticas produtivas e na busca do desenvolvimento econômico 

internacional (cf. Lacey, 2008d, p. 105). 

Tendo em vista o controle, a ciência se desenvolve a partir da “estratégia 

materialista” posteriormente denominada “estratégia descontextualizadora”,2 

segundo a qual a ciência deve explorar as possibilidades materiais das coisas 

(cf. Lacey, 2008d, p. 98), esvaziando-as, em princípio, de suas relações com os 

valores (sociais) e com as práticas humanas (cf. Lacey, 2008d, p. 94). Daí que 

a ciência contemporânea vise a “(...) expansão da nossa capacidade de 

controlar a natureza, de um modo não subordinado aos interesses de outros 

valores sociais” (Lacey, 2008d, p. 99). 

Note-se, no entanto, que o controle da natureza é, em si mesmo, um 

valor social e, portanto, o que Lacey quer destacar é o fato de a ciência estar 

direcionada de modo hegemônico a realização desse valor de modo não 

subordinado a outros valores, como por exemplo, o bem-estar humano e o 

equilíbrio ecológico. Mesmo porque em seu estudo de caso sobre a agricultura, 

Lacey observa os impactos negativos da chamada “revolução verde” para o 

meio ambiente e para o entorno social, decorrente da busca da alta 

produtividade no plantio de trigo e de arroz por meio da maior capitalização (cf. 

Lacey, 2008e, p. 203-4). Por isso, em texto posterior de Lacey e Mariconda, 

eles expõem o quadro de valores alternativos que poderiam ser explorados 

pelas pesquisas, pois o 
(...) uso dos transgênicos na agricultura, por exemplo, é valorizado 
pelas corporações do agronegócio e seus clientes (que incorporam a 
{VC&M}), mas não pelos movimentos sociais (que incorporam a 
{VJSPDS}) que enfatizam a agroecologia, porque o uso dos 

2 As estratégias descontextualizadoras são aquelas que “(...) restringem as teorias, que são 
investigadas e avaliadas, àquelas que podem representar os fenômenos e encapsular as suas 
possibilidades por referência a sua ordem causal subjacente” (Lacey & Mariconda, 2014, p. 
186). 
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transgênicos solapa seus interesses. De modo inverso, a 
agroecologia e a pesquisa conduzida sob estratégias agroecológicas 
não têm interesse (e, portanto, não ganham apoio) onde {VPT} e 
{VC&M} são bem incorporadas (Lacey & Mariconda, 2014, p. 189). 

Assim, considerando a interação entre o ideal do controle na natureza e 

a perspectiva de valor do progresso tecnológico (VPT), utilizadas pelo capital e 

do mercado (VC&M), Lacey e Mariconda buscam nos movimentos sociais 

alternativas para a reestruturação da ciência, de modo que ela expresse não 

apenas o controle da natureza, como também incorpore a perspectiva de valor 

relacionada à justiça social, à participação democrática e à sustentabilidade 

(VJSPDS) (cf. Lacey & Mariconda, 2014, p. 189) que são, por sua vez, 

expressões do bem-estar humano. 

No mesmo texto, Lacey e Mariconda atualizam o modelo da interação 

entre as atividades científicas e os valores, distinguindo a prática científica em 

cinco momentos, e não mais três como no primeiro modelo, a saber: M1 que é 

o de escolha das estratégias de pesquisa, M2 que é o de desenvolvimento da

pesquisa, M3 que é o da avaliação e de seleção de teorias científicas, M4 que é 

o de disseminação dos resultados científicos e, finalmente, M5 que é o de

aplicação do conhecimento científico (cf. Lacey & Mariconda, 2014, p. 181). 

Gostaríamos de tratar com mais detalhe de três desses momentos da 

prática científica. Primeiramente, quanto ao M1 devemos considerar que a 

estratégia científica é um terceiro elemento que direciona a pesquisa, além das 

teorias e dos dados empíricos, levando à “(...) escolha entre teorias 

provisoriamente consideradas que se ajustam às restrições da estratégia 

adotada” (Lacey, 2010a, p. 67), ou seja, ela limita o tipo de teoria considerada 

por aquela prática científica. Em particular, a estratégia descontextualizadora 

leva a restrição de teorias que representam a estrutura subjacente, que as 

estruturas, processos, interações e leis subjacentes dos fenômenos (cf. Lacey 

& Mariconda, 2014, p. 186). 

Quanto ao M5, note-se que as aplicações científicas ocorrem em 

especial via tecnologia e que no modelo representado por Lacey e Mariconda 

ela está em linha de continuidade com a pesquisa científica realizada em 

instituições, tais como os departamentos, os institutos de pesquisa, os 

laboratórios de empresas etc. (cf. Lacey, 2008e, p. 192). O que significa, em 

outros termos, o reconhecimento da implicação anteriormente mencionada 
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entre ciência e tecnologia no contexto contemporâneo. Assim, tanto o caso da 

agricultura explorada por Lacey, quanto o caso da biotecnologia realizada no 

Centro de Pesquisa sobre o Genoma Humano e Células-Tronco (USP/SP) 

fazem parte do amálgama tecnociência. 

Finalmente, quanto ao M4, Lacey e Mariconda consideram que a 

disseminação do conhecimento científico ocorre tanto por meio das revistas 

especializadas, quanto pela educação das novas gerações de cientistas, 

englobando também a disseminação da ciência para o público leigo (cf. Lacey 

& Mariconda, 2014, p. 184). E, no caso da divulgação para o público em geral, 

é preciso explicitar que essa atividade transcende o contexto exclusivamente 

interno da ciência, relacionando-a com a sociedade em geral, trazendo à tona 

questões éticas. 

Assim, definida a estratégia de pesquisa, a ciência se direciona para a 

realização de determinados valores, sendo que Lacey considera como 

hegemônico o valor social do controle. E, por mais que não seja possível 

excluí-lo completamente, pois o “(...) mundo da nossa experiência vivida 

contém fenômenos (dos quais não se pode esquivar) que são bem apreendidos 

em teorias desenvolvidas pela estratégia materialista” (Lacey, 2008d, p. 112), é 

possível cotejá-lo paralelamente com outros valores sociais, que reequilibrem 

sua aparente falta de limitação oriunda da sua associação com a ideologia do 

progresso. Isso porque o grande sucesso empírico da ciência está 

parcialmente fundado na aplicação tecnológica que “(...) é considerada como 

mais uma replicação concreta das experiências que fornecem comprovações 

para uma teoria” (Lacey, 2008c, p. 40). 

Além disso, segundo Dupas, existe uma relação estabelecida entre o 

progresso científico e o desenvolvimento econômico após a ascensão do 

capitalismo (cf. Dupas, 2012, p. 149), o que faz com que a ciência e a 

tecnologia estejam integradas aos valores do capital e do mercado (cf. Dupas, 

2012, p. 144). No entanto, ciência reforça um sentido de inovação que torna 
(...) obsoletos o mais rapidamente possível os produtos existentes, 
transformando a abundância ameaçadora de um mercado 
concorrencial em uma nova forma de escassez transitória, e 
conferindo à nova mercadoria um valor incomparável e imensurável 
(Dupas, 2012, p. 153). 
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Em outras palavras, o progresso científico está relacionado a interesses 

de lucro não sendo, portanto, neutra em relação a valores. Assim, qualquer 

concepção da prática científica que defenda a sua neutralidade pode 

implicitamente defender certos interesses fazendo, portanto, um uso ideológico 

do discurso. Um exemplo de uso ideológico está relacionado a não explicitação 

das consequências negativas dos produtos tecnológicos que, embora 

apresentem utilidade social, estão também relacionados ao preço ambiental, 

associados como estão ao “(...) imenso desperdício de matérias-primas e 

recursos naturais ao custo imenso de degradação contínua do meio ambiente e 

de escassez de energia” (Dupas, 2012, p. 153-4). 

Para nosso estudo de caso do Projeto Semear cabe ressaltar que a 

divulgação científica para o público leigo pode ser utilizada para a defesa de 

interesses específicos, que não possuem relação direta com a prática científica 

de busca de teorias que representem a estrutura subjacente do mundo. Por 

isso, faz-se necessário a análise e a articulação da perspectiva de valor que 

subjaz à propaganda de tal projeto, de modo a permitir uma avaliação crítica 

qualificada de seu conteúdo. 

3. O Projeto Semear
No que segue concentraremos a nossa análise no conteúdo 

disponibilizado eletronicamente no site do Projeto Semear 

(http://www.ib.usp.br/biologia/projetosemear/diferentes/), cujo objetivo central é 

a divulgação do estado atual da Genética. Dá-se especial atenção às 

semelhanças entre o DNA humano e de outros seres vivos. Pois, independente 

da espécie, cada molécula de DNA é formada por nucleotídeos (Citosina, 

Guanina, Timina e Adenina), que se combinam em pares. Em 2003, o Projeto 

Genoma Humano sequenciou o DNA humano, constatando-se que ele 

apresenta cerca de 3 bilhões de pares de nucleotídeos.3 

A importância desse avanço é, entre outras, a de mostrar que existem 

sequencias inteiras de DNA que permanecem inalteradas nos indivíduos, 

sendo que quando elas se mostram alteradas em um indivíduo em particular, 

isso é um índice de uma doença genética. Assim, o sequenciamento permite 

3 Disponível em: http://www.ib.usp.br/biologia/projetosemear/diferentes/o-seu-dna-e-igual-ao-
de-outros-seres-vivos.html. 
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identificar a base de desvios genéticos, bem como a investigação de 

tratamentos.4 Enquanto procedimento científico e técnico, o sequenciamento 

identifica a ordem do pareamento dos nucleotídeos, possibilitando a aplicação 

desse conhecimento para a saúde humana. 

Para realizar o sequenciamento, é necessário obter uma amostra do 

DNA a ser sequenciado, o que pode ser obtido através de quase todas as 

células que formam um organismo. Depois de copiadas, as moléculas de DNA 

são separadas através de uma técnica denominada “eletroforese”, durante a 

qual as moléculas passam por um feixe de lazer e refletem luzes coloridas. A 

identificação é feita com base em cada cor refletida, que corresponde a 

diferentes nucleotídeos, sendo sua sequência capitada por um detector.5 

Explicado de maneira simples e didática, o sequenciamento genético é 

apresentado quanto a sua aplicação mais positiva, que é a identificação de 

doenças genéticas e a busca de possíveis curas para as mesmas. Porém, tais 

atividades não são realizadas pelo Projeto Semear, que tem como fim a 

educação. Esse projeto educativo está, por sua vez, ligado ao Centro de 

Pesquisa sobre o Genoma Humano e Células-Tronco (http://genoma.ib.usp.br/) 

que, desde 2000, desenvolve pesquisa básica e aplicada relacionada ao 

genoma humano, às doenças genéticas e às células-tronco.6 

No entanto, como afirmamos anteriormente quanto à diferença entre 

ciência básica e aplicada, embora ela seja utilizada até mesmo o texto da Lei 

de Inovação quando conceitua a Instituição Científica e Tecnológica – CIT (Art. 

2º, inciso V, Lei nº 10.973, de 02/12/2004), contemporaneamente a tecnologia 

é compreendida em sua continuidade com a pesquisa científica e, portanto, se 

existe uma diferença entre a pesquisa básica e a aplicada ela se dá de uma 

perspectiva lógica. Uma vez que tanto a ciência quanto a tecnologia buscam a 

realização do controle da natureza, utilizam a estratégia materialista de 

abordagem dos fenômenos e, além disso, estão implicadas como atividades 

nas mesmas instituições, como, por exemplo, no próprio Centro de Pesquisa 

4 Disponível em: http://www.ib.usp.br/biologia/projetosemear/diferentes/o-seu-dna-e-igual-ao-
de-outros-seres-vivos.html. 
5 Disponível em: http://www.ib.usp.br/biologia/projetosemear/diferentes/como-sequenciamos-o-
genoma.html. 
6 Disponível em: http://genoma.ib.usp.br/pt-br/o-centro/quem-somos. 
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sobre o Genoma Humano e Células-Tronco que desenvolve atividades de 

pesquisas e localização de genes que causam doenças genéticas (pesquisa 

básica), quanto oferecem o serviço de aconselhamento genético (pesquisa 

aplicada).7 Nesse particular, essa instituição mostra-se como um caso 

exemplar de exercício da tecnociência.  

Porém, não são levantadas questões éticas que podem decorrer a partir 

da aplicação da tecnologia de sequenciamento genético e que podem abarcar, 

por exemplo, questões de confidencialidade das informações obtidas através 

do material genético dos indivíduos. Tal questão se torna eticamente relevante 

caso seja utilizada como justificativa para que os indivíduos sejam tratados de 

maneira diferente, tendo como base os possíveis desvios de seu DNA.8 Outra 

questão ética relacionada ao aconselhamento genético é a de quando se 

obtém informações colaterais no sequenciamento. Por exemplo, tendo em vista 

a identificação de uma variação genética que seja índice de uma doença, pode-

se chegar à informação pela comparação do material genético de pais e filhos, 

de que não existe, na verdade, parentesco genético em membros de uma 

mesma família, o que, por sua vez, pode acarretar várias complicações para a 

manutenção daquele núcleo familiar.9 

Corroborando esse receio, Nelkin e Lindee consideram que a visibilidade 

e a relevância cultural do DNA apenas aumentaram, porém a perspectiva 

crítica sobre as aplicações que se espera obter a partir dele é “(...) 

retransmitido nas fontes populares e prometendo melhorar a natureza humana, 

sugere possíveis contornos de uma nova eugenia” (Nelkin & Lindee, 2007, p. 

xvi). Além dessa questão, as autoras destacam as aplicações das informações 

7 Disponível em: http://genoma.ib.usp.br/pt-br/o-centro/quem-somos. 
8 Esse é o motivo que enseja, por exemplo, a orientação de não realizar o sequenciamento 
genético em crianças mesmo que a pedido dos pais, pois elas podem ser portadoras 
assintomáticas de doenças que só se manifestarão na vida adulta e para as quais não se tem 
cura. A informação genética, nesse caso, pode interferir nas decisões sobre a sua vida futura 
(cf. Zatz, 2011, p. 32). 
9 Zatz afirma que existe o princípio de busca voluntária da orientação genética, o que significa 
que ninguém pode ser obrigado a ter o seu sequenciamento genético realizado (cf. Zatz, 2011, 
p. 29). A autora exemplifica com o caso de uma paciente que buscou o aconselhamento,
devido ao fato de seu pai ser portador da coreia de Huntington, doença degenerativa dos 
neurônios que só se manifesta após os 40 anos, não possui cura e pode afetar tanto homens 
quanto mulheres. Porém, durante o processo, os geneticistas foram informados pela mãe da 
paciente que ela não tinha relação de parentesco genético com o pai e que tal fato não era de 
conhecimento da filha (cf. Zatz, 2011, p. 42-3). 
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genéticas para o uso de GMOs (Genetically modified organisms), cuja 

discussão contemporânea se centra nos riscos de adulteração do material 

genético (cf. Nelkin & Lindee, 2007, p. xx). Desse modo, elas consideram que 
(...) não é uma coincidência que a apropriação popular da genética se 
intensifica assim que os cientistas ao redor do mundo começaram o 
esforço de mapear e sequenciar todo genoma humano, apresentando 
suas pesquisas para o público os cientistas foram jogadores ativos na 
construção dos poderes do gene (Nelkin & Lindee, 2007 [2004], p. 5). 

No caso específico do Centro de Pesquisa sobre o Genoma Humano e 

Células-Tronco, sua porta-voz principal é a cientista Mayana Zatz. A cientista 

publicou na revista Science um relato biográfico sobre sua luta contra a doença 

genética no Brasil, destacando sua ampla experiência com o aconselhamento 

genético, bem como com as consequências de fazer o teste no material 

genético de indivíduos para doenças para as quais não se tem cura (cf. Zatz, 

2005, p. 55). Assim, ela está a par dos dilemas éticos que resultam do teste 

genético e que eles apenas aumentaram com a introdução da tecnologia 

molecular que, por sua vez, trouxeram ainda mais precisão para o diagnóstico 

e a identificação no material genético dos pais de traços que poderiam afetar 

seus descendentes (cf. Zatz, 2005, p. 56). Inclusive, deve-se levar em conta 

que na legislação brasileira existem apenas dois casos previstos para a 

possibilidade de aborto, que são o da fecundação oriunda de estupro ou 

quando a gravidez traga algum risco a vida da mãe (Art. 128, Código Penal 

Brasileiro. Decreto-Lei nº 2.848, de 07/12/1940). Portanto, não há previsão 

legal para casos de abortamento justificados com base em doenças genéticas 

dos descendentes. 

Parece-nos, portanto, que o Projeto Semear, vinculado como está ao 

Centro de Pesquisa sobre o Genoma Humano e Células-Tronco, e no exercício 

da relevante função de educação, deveria não apenas promover a informação 

sobre o estado atual da arte do conhecimento em Genética e dos avanços em 

tecnologia molecular, como também suscitar essas questões éticas que, como 

vimos, fazem parte do exercício do aconselhamento genético e do 

sequenciamento genético preventivo de indivíduos que se encontram em 

situação de risco de transmissão de doenças genéticas para seus 

descendentes. Essa conclusão ficará patente a partir da análise das imagens 

que são correntemente utilizadas na divulgação científica por meio de cartazes. 
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4. O uso da imagem na divulgação científica
No site do Projeto Semear é encontrado um total de três cartazes que 

analisaremos em termos da perspectiva de valor que eles endossam. Isso 

porque, em conformidade com a base teórica que fundamenta nossa análise 

(subitem 2), os valores desempenham o papel de finalidades a serem atingidas 

pela ciência e pela tecnologia. Assim, partindo da interação entre a ciência e a 

sociedade, interessa-nos articular a perspectiva de valor que subjaz na 

divulgação científica do Centro de Pesquisa sobre o Genoma Humano e 

Células-Tronco que está explicitado no material educativo do Projeto Semear a 

ele vinculado. 

A frase de impacto que reúne a o material disponibilizado no site do 

projeto é “diferentes, mas semelhantes” e com ela faz-se referência ao fato de 

que o DNA é uma estrutura em funcionamento em qualquer ser vivo 

considerado. E, por isso, os três cartazes destacam, respectivamente, a 

semelhança entre o DNA humano e o dos chimpanzés, e o do grão de arroz e 

o da mosca. Trata-se, portanto, de destacar o estado atual do conhecimento

genético propiciado pelas técnicas de sequenciamento molecular. 

 Cartaz 1: trata da semelhança genética entre os humanos e os chipanzés. Disponível em: 
http://www.ib.usp.br/biologia/projetosemear/diferentes/index.html. 
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Quanto ao primeiro cartaz, existe o destaque para a informação de que o 

DNA humano é 96% semelhante ao dos chimpanzés. Note-se que o 

representante humano está segurando em sua mão esquerda uma tela, que 

aparenta ser um Tablet, enquanto o chimpanzé foi posicionado de tal forma a 

também observar a mesma tela. Assim, encontramos no cartaz o paralelo entre 

o conhecimento desenvolvido pela ciência, representado pela informação da

semelhança genética entre o DNA humano e o dos chimpanzés, e uma 

aplicação tecnológica informada pela ciência, representada pelo Tablet. Além 

disso, dada a posição em que o humano e o chimpanzé estão posicionados, há 

uma sugestão de que o humano esteja “ensinando” o chimpanzé, o que sugere 

a superioridade do humano sobre o animal. Pois, através da ciência, o homem 

consegue, até certo ponto, superar sua dependência em relação à natureza, o 

que é constantemente demonstrado pela capacidade preditiva e 

transformadora da ciência e da tecnologia. 

 

Quanto ao segundo cartaz, mais uma mais é destacada a informação da 

semelhança ente o DNA humano, agora com a mosca, que é 60%. E, embora o 

texto ao final destaque que as características físicas humanas não 

correspondam a de uma mosca, devido à ausência de asas e de seis pernas, 

em termos estruturais existe uma correspondência entre os dois materiais 

Cartaz 2: trata da semelhança genética entre os humanos e as moscas. Disponível em: 
http://www.ib.usp.br/biologia/projetosemear/diferentes/index.html. 
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genéticos. Nesse cartaz, diferentemente do primeiro, tanto a expressão da face 

da representante humana, quanto a informação na base, sugerem que o 

elemento principal em destaque é a o fato de a ciência alcançar por vezes 

conhecimentos surpreendentes. Ou seja, enquanto a semelhança entre os 

humanos e os chimpanzés pode ser observada apenas com o uso do sentido 

da visão, já que existem certos traços físicos que demonstram tal semelhança, 

por exemplo, o fato de ambos apresentarem polegares opositores, o caso da 

semelhança com a mosca só pode ser percebida no nível molecular, uma vez 

que a olho nu ressaltam-se mais as diferenças entre os humanos e as moscas. 

Portanto, a descoberta científica de suas semelhanças dependeu do uso de 

instrumentos e de técnicas altamente especializadas, demostrando um 

distanciamento de grau entre o conhecimento publicamente acessível e aquele 

que é possível alcançar através do engajamento na prática científica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto ao terceiro e último cartaz, ele se encontra em linha de 

continuidade com o primeiro e com o segundo cartazes. Isso porque, além de 

destacar a informação de que existe uma semelhança de 11% entre o DNA 

humano e o do grão de arroz, ele está em continuidade com o primeiro cartaz 

por também sugerir uma superioridade do humano sobre o vegetal, na medida 

em que o grão de arroz não “anda, fala ou pensa”, diferentemente dos 

 
Cartaz 3: trata da semelhança genética entre os humanos e o grão de arroz. Disponível em: 

http://www.ib.usp.br/biologia/projetosemear/diferentes/index.html. 
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humanos que em grande parte realizam todas essas atividades. Além disso, a 

continuidade em relação ao segundo cartaz se mostra devido à surpresa que 

essa informação pode, em princípio, causar. Se no segundo cartaz o elemento 

surpreendente da semelhança do material genético advém da comparação do 

DNA humano com outro ser pertencente ao reino animal (mosca), no terceiro 

cartaz essa surpresa surge da comparação com um ser pertencente a outro 

reino, o vegetal. 

É interessante notar também que na escolha do grão de arroz duas 

outras ideias estão implicadas. A primeira, de que o conhecimento sobre o 

DNA das plantas pode ser aplicado em um aspecto relevantíssimo para os 

seres humanos, que é o da alimentação, já que sem ela não há como manter o 

corpo humano vivo e em pleno funcionamento. E, a segunda, de que tanto o 

grão de arroz, quanto outras sementes como a da soja e a do milho, 

amplamente utilizados na alimentação humana (e animal), já tiveram o seu 

DNA editado e alterado pelas técnicas de manipulação genética, dando origem 

aos denominados GMOs (Genetically modified organisms). E, embora ainda 

haja debate sobre os riscos de aplicação das sementes geneticamente 

alteradas no ambiente natural, as mesmas técnicas poderiam, em tese, ser 

utilizadas para a manipulação do genoma humano. 

Assim, é possível notar a partir de nossa breve exposição dos cartazes 

utilizados para fins de divulgação científica do Centro de Pesquisa sobre o 

Genoma Humano e Células-Tronco, através de sua atividade educacional 

promovida pelo Projeto Semear, que é dado maior destaque aos aspectos 

positivos da busca pelo conhecimento científico e da aplicação gerada via 

tecnologia. Através da exposição da semelhança genética entre os humanos e 

os chimpanzés, as moscas e os grãos de arroz, os cartazes reúnem também, 

subliminarmente, ideias que sugerem a capacidade da ciência em alterar o seu 

entorno, transformando conhecimento em capacidade de controle sobre a 

natureza. 

Além disso, cada cartaz sugere um aspecto desse controle sobre a 

natureza. O primeiro cartaz parece-nos indicar a superioridade do humano 

sobre os animais, que segue da possibilidade de diminuir a sua sujeição à 

natureza através da ciência e da tecnologia. O segundo cartaz indica a ciência 

como uma busca de conhecimento surpreendente, já que ela vai além do 
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conhecimento publicamente obtido pelos órgãos dos sentidos, como a visão, 

permitindo, pelo uso de seus instrumentos, obter informações que estariam 

indisponíveis pelo uso de meios naturais, tais como aquelas obtidas em nível 

molecular. Finalmente, o terceiro cartaz destaca a possiblidade de aplicação 

das técnicas de manipulação para o conhecimento da estrutura de vegetais 

que são, por sua vez, importantíssimos para a alimentação e a manutenção da 

vida humana. Sugerindo, então, a possibilidade de manipulação do material 

genético para finalidades que tragam benefícios para os seres humanos. 

5. Conclusão
A partir do exposto, gostaríamos de destacar a função dos cartazes 

utilizados pelo Projeto Semear para fortalecer a percepção compartilhada 

contemporaneamente de que a ciência promoveu, e continua promovendo, 

grandes avanços para a humanidade. Isso porque, através do progresso 

científico, ela não é somente capaz de corrigir erros das teorias científicas, 

como também precisar cada vez mais a sua capacidade de intervenção por 

meio dos experimentos o que, por sua vez, proporciona várias aplicações 

tecnológicas. E, embora essa noção de progresso científico linear e 

continuamente cumulativo tenha sido criticada pela filosofia da ciência, parece-

nos que ela ainda habita o imaginário público.10 

Porém, como a prática científica é uma atividade realizada por sujeitos 

intencionais, ou seja, por pessoas que estabelecem relações de finalidade com 

os objetos com os quais interage, as suas ações expressam certas crenças e 

desejos (cf. Lacey, 2008b, p. 52) e, portanto, certos valores são endossados 

mesmo nas práticas científicas. Assim, se por um lado, é possível identificar os 

valores através de sua articulação (cf. Lacey, 2008b, p. 56), por outro, também 

é possível criticá-los, sugerindo, por exemplo, que se desenvolva a integridade 

dos objetos, de tal modo que eles não sejam reduzidos apenas ao seu “(...) 

valor instrumental para o agente” (Lacey, 2008a, p. 160). 

10 Kuhn em sua amplamente conhecida obra The structure of scientific revolutions sugere que a 
história da ciência apresenta grande dificuldade em representar os avanços pontuais do da 
ciência (cf. Kuhn, 1970, p. 3). Sua tese é a de que existem, na verdade, avanços contínuos do 
conhecimento científico, que ocorrem quando se tem um paradigma disponível para a pesquisa 
científica, mas que esses são por vezes substituídos por outros, a cada revolução científica, 
que são complementares à atividade realizada pela ciência normal (cf. Kuhn, 1970, p. 6). 
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Assim, o valor do controle da natureza, expresso pelas práticas 

científicas e tecnológicas contemporâneas, sugere a ideia de que o progresso 

sem restrições da ciência como algo positivo, embora enfrentemos problemas 

ambientais, como o caso do aquecimento global, e problemas de distribuição 

dos benefícios sociais dos resultados obtidos pela ciência e pela tecnologia, 

devido ao fato de, apesar dos avanços, ainda existirem pessoas no mundo com 

alimentação precária e sem atendimento médico por estarem acometidas por 

doenças negligenciadas. 

Por tais razões, consideramos que uma proposta de difusão do 

conhecimento científico que seja fiel ao modo como a ciência efetivamente se 

desenvolve deve necessariamente levar em conta a sua relação com a 

sociedade, sendo esse justamente nosso ponto de crítica mais incisiva aos 

cartazes utilizados pelo Projeto Semear. Pois, parece-nos que os mesmos 

pretendem a divulgação do conhecimento apartado das perspectivas de valor 

e, portanto, dos interesses que os dirigem a ciência e a tecnologia. 

Uma proposta mais engajada com a formação crítica em relação à 

ciência e a tecnologia teria que incluir, por exemplo, a exposição também das 

consequências negativas vivenciadas nos tempos atuais, devido à aplicação do 

valor do controle da natureza, que reduz a mesma a um objeto destituído de 

integridade, e sujeita a quaisquer transformações que atenda às finalidades 

humanas. Mesmo porque a extensão sem limites desse ideal de controle pode 

acarretar que os próprios seres humanos sejam reduzidos a objetos, ao serem 

vistos apenas da perspectiva molecular, e, portanto, como meios para a que 

outros humanos atinjam as suas finalidades. 

Destaque-se, no entanto, que não nos parece que os cientistas que 

compõem o Centro de Pesquisa sobre o Genoma Humano e Células-Tronco 

careçam de sensibilidade ética. Ao contrário, como amplamente exposto por 

Zatz, o contato com pessoas reais em condições limitadas de vida por serem 

acometidas por doenças genéticas provoca vários questionamentos éticos. O 

que desejamos destacar é que seria necessário mostrar explicitamente tais 

dilemas e dificuldades da ciência e da tecnologia também na atividade de 

divulgação científica promovida pelo Projeto Semear. Pois, desse modo, 

parece-nos que o serviço prestado por tal centro de investigação seria capaz 

de promover uma imagem mais contextualizada da atividade científica. 
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Abarcando não apenas o desenvolvimento da pesquisa, como também as 

consequências da aplicação tecnológica. 
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Breves apontamentos sobre o Onírico, ou uma primeira 
imersão nas imagens sem luz 

Carlos de AZAMBUJA RODRIGUES1 
 Grupo IMAGINATA • PPGAV - EBA/UFRJ 

       azambuja.c@gmail.com 

Este texto reintroduz uma discussão indicada no final de um outro trabalho 

produzido sobre a questão da imagem apresentado neste mesmo evento quatro 

anos atrás. Naquela ocasião para além das Três Dimensões das Imagens do título 

(ver Anais do III ENEIMAGEM, 2011), identificamos também a existência de um 

outro campo diferenciado de estudo das imagens: o Onírico. O trabalho ora 

apresentado é uma primeira aproximação desta questão para além da relação 

dialógica sujeito/objeto; psicologia/ontologia; representação/referência. Nele 

procuramos examinar brevemente algumas das abordagens filosóficas, científicas 

e conceituais atualmente aceitas e oferecidas como forma de entendimento sobre 

o fenômeno dos sonhos. E caminhamos na direção daquilo a que elas

convergem, cientes de que se trata de um levantamento ainda preliminar e que a 

penumbra de onde vêm ou nascem estas imagens permanecerá ainda misteriosa 

e oculta ao final deste trajeto, damos aqui, portanto, apenas pequenos passos no 

caminho que leva aos sentido das imagens em geral e das oníricas em particular. 

Palavras-chaves: Imagem, Biofóton, Onirismo. 

1. Prólogo sobre um retorno aos sonhos

“Brilho errante noctívago, estranha luz, na cercania da terra... 
sempre se deixando fascinar pelo brilho do Sol” 

Heráclito 
_________________________ 
1 Profº Associado da Escola de Belas Artes da UFRJ, Doutor em Comunicação e Cultura, 
Grupo IMAGINATA, Programa de Pós Graduação em Artes Visuais • PPGAV - EBA/UFRJ. 
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Embora seja um fato e algo de existência indiscutível, o mundo das imagens 

oníricas foi durante um longo período negligenciado pelo pensamento ocidental 

desde o Iluminismo, ou mesmo já durante a idade média. Como já escrevi uma 

vez, “o Onirismo tem uma má fama” ( AZAMBUJA RODRIGUES, 2011, pg 5 ), 

adquirida de certo como uma herança da reação do pensamento escolástico 

cristão contra o paganismo em geral, para o qual, em algumas culturas, os 

sonhos poderiam conter verdades ainda ocultas ou servir mesmo a 

premonições sobre importantes eventos por vir. 

Este estado de coisas perdurou na dita cultura “erudita” ocidental até o início 

do século XX quando então Sigmund Freud com seu “método” restaurou o 

campo do onírico como uma forma de conhecimento, e, pouco depois, Carl 

Jung reafirmou uma dimensão – num certo sentido – “ontológica” das imagens 

simbólicas, como formas atávicas não apenas a um indivíduo em particular 

mas comuns à toda a humanidade. Aqui então a importância dos sonhos 

ressurge se re-definindo como “desejo” ou como uma forma de “re-ligação” 

humana, num sentido talvez cósmico, com o mundo material à nossa volta. 

Assim, hoje, aquilo que atravessou todo o iluminismo quase como puro non-

sense, mero devaneio de uma exata mente sempre consciente e racional, 

apenas durante o sono momentaneamente adormecida e colocada num estado 

livre de suas enormes responsabilidades, retornou no início do século passado, 

renovado e cheio de significados, para o palco de representações da vida 

humana e, novamente, como um protagonista da mais relevante importância 

para nós.  

2. Artemidoro, os sonhos simples e os sonhos oníricos

Afirma-se aqui que se trata de um “re-torno” porque, embora possa se 

considerar que o reconhecimento da importância do estudo dos sonhos foi 

reintroduzido no século passado a partir de Freud, não é, entretanto, correto 

supor que bem antes disso já não se tivesse produzido qualquer tentativa de 
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um estudo sistemático dos sonhos. De fato, já no século II surgiu a 

“Oneirocrítica – juízos e interpretações dos sonhos”, um conjunto de cinco 

livros escritos por Artemidoro de Daldis, intérprete de sonhos, que ofereceram 

na época uma abordagem sistemática dos sonhos e alguns exemplos de suas 

interpretações segundo o autor que, de modo semelhante ao de um terapeuta 

contemporâneo, justamente dedicava-se ao ofício de intérprete de sonhos. 

Logo no início de seu livro primeiro, Artemidoro propõe uma interessante 

distinção entre os Sonhos Simples e os Sonhos Oníricos. Sendo os Sonhos 

Simples causados por estados circunstanciais e pontuais que vulgarmente 

atormentam nosso corpo como fome, sede ou uma má digestão, e até mesmo 

o nosso espírito como eventuais alegrias, preocupações ou tristezas; enquanto

os outros, que ele denomina de Oníricos, seriam repletos de significados mais 

profundos, com simbolismos transcedentes que tanto poderiam remeter às 

mensagens que os homens buscam enviar aos deuses sobre algo que lhes 

aflige, quanto recebê-las destes mesmos deuses na forma de antevisões, 

premonições de eventos por vir.  

Como se sabe, na cultura greco-romana antiga os deuses de fato existiam e 

frequentemente davam pistas sobre suas vontades ou manifestavam seus 

humores. Não havia, portanto, nada de estranho em pedir algo a algum deus 

durante um sonho ou então receber uma mensagem dele por este mesmo 

canal de comunicação. Curioso é observar-se aqui como aquilo que está 

afligindo um indivíduo durante o seu estado de vigília, pode também surgir em 

um sonho como um “pedido aos deuses” de uma forma bastante similar ao que 

afirma Freud acontecer nesta mesma “plataforma onírica”, já que para a 

psicánalise durante o sonho se manifestam idéias inconscientes que clamam 

intimamente por uma solução. Por outro lado, é igualmente interessante 

observar como que, por outro lado, as mensagens “enviadas pelos deuses” 

através dos sonhos de Artemidoro guardam grande similitude com a idéia dos 

sonhos arquetípicos da psicologia analítica Junguiana. Certamente, isso indica 

que, no que diz respeito ao estudo dos sonhos, não pode-se afirmar qualquer 

ponto de partida, uma vez que o início das artes de sua interpretação se perde 

na poeira dos tempos e a sua origem se dá no advento da própria humanidade. 
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Nada também nos garante, entretanto, que haja um porto seguro ao final do 

trajeto a ser percorrido, já que as atuais pesquisas contemporâneas a respeito 

dos sonhos, como era de se esperar, se mantém inconclusivas sobre a 

natureza do onírico. Atualmente, para a maioria dos pesquisadores, o que se 

mantém ainda como dado é o fato – um tanto óbvio – de que parecemos 

dialogar com nós mesmos – nossa mente e nosso corpo – e que esta 

experiência potencialmente nos leva para um “outro lugar”, talvez além no 

espaço e no tempo, quando adentramos o mundo dos sonhos. 

3. O cérebro sonhador

Assim como acontece com os distúrbios e as doenças mentais, a principal 

forma de abordagem contemporânea do onírico é fisiológica/psiquiátrica: os 

pesquisadores da neuro-fisiologia buscam associar as etapas relacionadas 

com os sonhos com as regiões do cerébro que estão ativas naquele exato 

momento em que estamos sonhando e para alguns é só esta atividade cerebral 

que de fato é determinante. O estudo fisiológico do sono não chega a ser algo 

inédito ou mesmo tão recente assim, pois as pesquisas sobre o sono 

desenvolvidas por Nathaniel Kleitman que levaram à descoberta da etapa 

R.E.M. (Rapid Eyes Movement) no sono – que corresponde ao momento em 

que efetivamente estaríamos sonhando enquanto dormimos – data de 1953. 

Estudos recentes, entretanto, realizados no Evolutionary Neurodehavior 

Laboratory da Boston University, dirigido pelo Professor Patrick McNamara, 

indicam a ocorrência de sonhos também em etapas do sono que não são as 

R.E.M., mas as N.R.E.M. (No Rapid Eyes Movement). Nas etapas R.E.M. os 

sonhos tenderiam a ser mais agressivos e desagradáveis, enquanto nas 

N.R.E.M. estariam associados a experiências mais agradáveis. Assim, ainda 

segundo esta pesquisa, pessoas deprimidas ou depressivas tenderiam a ter 

mais sonhos do tipo R.E.M do que indivíduos emocionalmente mais 

equilibrados. [a esse respeito ver Nota 1]   

Este primado da abordagem fisiológica/psiquiátrica legou-nos todo um conjunto 

e drogas para o tratamento de nossos distúrbios emocionais e psiquiátricos 

cuja mais famosa talvez tenha sido mesmo o PROZAC, criado pela companhia 
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farmacêutica americana Eli Lilly e lançado no mercado em 1970, como um 

messias químico contra a depressão. No entanto, apesar do acréscimo 

significativo que estas diversas pesquisas trouxeram na compreensão do 

fenômeno sono e, consequentemente, dos mecanismos neurológicos 

associados à ocorrência dos sonhos, talvez pouco tenham acrescentado sobre 

a sua finalidade para os homens: a maioria das explicações fornecidas por 

diversos pesquisadores transita entre algo que seria uma réles simulação, útil 

como “forma de treinamento” e aprendizado para situações de risco; à uma 

forma de fixação das memórias do dia e elaboração emocional de 

experiências, passando ainda pela negação pura e simples de uma maior 

importância do ato de sonhar. Ou seja, se hoje conhecemos melhor como 

nosso corpo se relaciona com o ato de sonhar, por outro lado o sentido original 

de sonharmos continua sendo um mistério insóluvel, enquanto sua função 

básica – aquilo que para que “servem” – continua oferecendo uma miríade de 

possíveis explicações e aplicações, tantos quanto são os pensamentos que as 

motivem. Há espaço inclusive para a afirmação de que os sonhos são “nada 

mais do que interpretações fantasiosas, ad hoc de impulsos neurais aleatórios 

ondulando-se a partir do tronco cerebral, o motor do R.E.M.” [TM] (McNAMARA, 

2014) como afirmou J. Allan Hobson, psiquiatra de Harvard. Este mesmo 

Hobson, talvez ávido também por causar polêmica com as diversas sociedades 

psicanalíticas, afirmou também que “sonhar é um evento automático pré-

programado no cérebro e não uma resposta a um estímulo exógeno 

(experiências diárias) ou endógeno (visceral)” [TM] (McNAMARA, op.cit.). Esta 

concepção mais do que meramente fisiológica é fisicista (materialista) e recusa 

qualquer significado oculto:  

"Eu discordo de Freud porque creio que os sonhos não são nem obscuros ou contém 
algo expurgado, mas são transparentes e não-editados. Eles contém um claro 
significado, indisfarçável, impulsos altamente conflituosos que são dignos da atenção 
do sonhador (ou qualquer intérprete). Minha posição encontra eco na noção de Jung 
de que os sonhos têm um significado transparente…” [TM] (HOBSON, 1988, pg. 214) 

Pode-se considerar que esta atitude, de um modo um tanto ingênuo, 

negligencia o Homo Symbolicum, o ser que produz constantemente significado, 

bem estabelecido por Ernest Cassirer e faz ainda uma leitura um tanto 

enviezada e superficial das idéias de Carl Jung: o fato de para Jung os sonhos 
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apresentarem, de vez em quando, símbolos arquetípicos bem definidos (mas 

não “literais”) não os tornam necessariamente “tranparentes”, afinal há ainda 

um “inconsciente”, mesmo que “coletivo”, em Jung. Talvez haja nesta 

afirmação de Hobsom sobre Jung, o desejo oculto de reduzir os “arquétipos 

junguianos” um tipo de “meme” ou vê-los como sendo determinados 

geneticamente nos moldes definidos por cientistas e pesquisadores neo-

darwinistas como Richard Dawkins e Daniel C. Dennett. De fato, a concepção 

de Hobson citada acima sobre o que são os sonhos (“…interpretações 

fantasiosas, ad hoc de impulsos neurais aleatórios ondulando-se a partir do 

tronco cerebral…”) encontra paralelo na negação da existência da consciência 

humana formulada por Daniel C. Dennettt em seu Tipos de Mentes (DENNETT, 

1977), para quem não existe “consciência” mas apenas um conjunto de 

impulsos, percebidos como idéias, presentes no cérebro num dado momento. 

O que deve ser ressaltado, entretanto, é que o que ambos fazem é recusar a 

complexidade ao fenômeno estudado, utilizando o artifício da redução de sua 

importância ou pela simples negação de sua existência. Não deixa de ser 

espantoso que esta atitude intelectual deseje ser aceita e entendida justamente 

como sendo “científica”. 

Assim, na sua postura mais extremada, a do fisicismo neo-darwinista, a 

abordagem meramente neuro-fisiológica como que despotencializa o sonho, 

reduzindo-o a mera consequência de um evento cerebral. E aqui parece então 

retornar, renovada, aquela mesma atitude do iluminismo, não mais como “pré-

psicanalítica”, mas talvez agora, pretensamente como “pós-psicanalítica”. 

Felizmente, entretanto, há outras pesquisas em andamento que seguem outros 

caminhos. 

4. Imagens sem luz?

Em Agosto de 2004 uma física brasileira – Gabriela Barreto Lemos, 

pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, realizando um 

pós-doutorado na Academia Austríaca de Ciências – publicou na revista 

científica Nature o resultado de um interesantíssimo experimento 
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“fotográfico”: Gabriela e sua equipe, baseando-se num conceito da Física 

Quântica chamado “entrelaçamento ou emaranhamento quântico”, separou 

dois feixes de fotons antes entrelaçados, fazendo um deles incidir sobre um 

objeto e o outro diretamente sobre uma placa fotográfica. O resultado foi 

surpreendente, pois o feixe de fotons que incidiu sobre a placa formou a 

imagem do objeto sobre o qual o outro feixe incidiu, i.e., uma imagem se 

formou sobre a placa fotossensível sem que as partículas (fótons) que a 

sensibilizaram tenham entrado em contato com o objeto desenhado. A 

“comunicação” de estado entre os dois feixes antes entrelaçados, mas agora 

separados, permitiu um deles remotamente comportar-se como o outro e 

formar a imagem do objeto que seu “antigo” par de entrelaçamento estava a 

percorrer e desenhar. [ver Nota 2]   

Obviamente que aqui há “luz”: está presente na formação de uma imagem um 

fluxo de fótons, mesmo que numa faixa de frequência não visível ao olho 

humano (os feixes tinham comprimentos de onda acima e baixo do vermelho e 

do azul). O impacto da “fotografia quântica” (como vem sendo chamado desde 

então o resultado desta experiência) sobre uma “Teoria da Imagem” no que diz 

respeito à relação objeto-imagem ou imagem-referente não pode ser 

considerado relevante, uma vez que o objeto iluminado pelo feixe “referente” é 

o mesmo que é formado no sensor fotográfico pelo outro feixe, que podemos

chamar de feixe “impressor”. Portanto, ocorre referência a um objeto concreto 

que é representado na formação da imagem. A grande estranheza neste 

fenômeno consiste na falta de contato direto entre o feixe que ilumina o objeto 

e aquele outro que incide sobre a superfície fotosensível onde é desenhada a 

sua imagem. Porém esta estranha circunstância talvez possa, pensada em 

conjunto com um outro fenômeno já conhecido, o Biofóton, jogar alguma luz 

sobre as imagens do sonho, as imagens “sem luz”. 

O Biofóton, uma emissão celular de luz (radiação eletro-magnética) coerente 

(como o laser) de baixíssima intensidade na faixa óptica (visível) do espectro e 

também no infra-vermelho e ultravioleta, que todas a celulas vivas apresentam, 

foi descoberta pelo cientista soviético Alexander G. Gurvich, em 1923, que os 
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chamou de “raios mitogenéticos”, já que ele estava estudando o processo de 

diferenciação no desenvolvimento celular. Depois de décadas de experimentos 

inconclusivos e consequente descrença da comunidade científica coube ao 

biofísico Fritz-Albert Popp na Universidade de Marburg provar a sua existência 

nos anos 1970. Popp demonstrou que a emissão de radiação eletromagnética 

se dava entre os 200nm e 800nm, englobando a faixa visível aos nosso olhos 

que vai dos 400 (vermelho) aos 700nm (azul). Ele propos então que os 

biofotons seriam emitidos semi-periodicamente e seriam uma emissão de luz 

coerente como o laser, o que permitiria supor ser possível uma comunicação 

via uma radiação eletro-magnética – portanto, na velocidade da luz – entre 

tecidos e organismos vivos, para além dos processos químicos e elétricos já 

estabelecidos. [ver Nota 3]   

Mais recentemente, num artigo conjunto de 2010 os pesquisadores: Majid 

Rahnama, Peyman Sardar, Vahid Salari, do Departamento de Física Shahid 

Bahonar da Universidade de Kerman, no Irã; o canadense Jack A.Tuszynski, 

do Departamento de Física da Universidade de Alberta no Canadá; István 

Bókkon, da Escola Doctoral de Farmacêutica e Ciências Farmacológicas da 

Universidade Semmelweis da Hungria e Michal Cifra, Departamento do Campo 

Eletro-magnético, Faculdade de Engenharia Elétrica da Universidade 

Técnológica Tcheca, de Praga propuseram que os biofótons desempenham 

importante papel interagindo nas atividade neurais em adição às atividades 

elétricas e químicas. [ver Nota 4]   

Assim, segundo estes pesquisadores seria possível especular sobre um 

possível papel dos biofótons nas atividades cerebrais durante o sono 

R.E.M., quando os sonhos acontecem, ou ainda se eles desempenham 

algum tipo de ação sobre a retina na formação das imagens mentais que 

produzimos sem a presença da excitação direta de luz. E levando-se em 

conta as particularidades das fontes de luz, poderíamos nos indagar ainda 

se haveria algum tipo de interação entre os biofótons e a luz com que o 

mundo exterior banha nossas retinas durante a vigília: Será que os sonhos 

podem estar de alguma forma relacionados – através dos raios de luz 
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internos e externos, “emaranhados” à distância e no tempo – com a 

impressão de antevisões e descobertas, e assim levar e nos trazer aquelas 

mensagens dos deuses de que nos falava Artemidoro? 

Longe de dar respostas à estas especulações e a outras possívelmente bem 

melhor fundamentadas, a única conclusão permitida no momento nos trás de 

volta ao nosso ponto inicial: nos sonhos estamos frente a um evento íntimo de 

comunicação, causado pelo atrito entre o mundo exterior e nosso mundo mais 

profundo, pessoal, um constructo, ao que tudo indica, iluminado pela nossa 

própria luz interior. 

Notas : 

1 - Ver matéria sobre o sono REM e NREM na web: 
http://www.neurofisiologia.unifesp.br/sono.htm 

2 - Ver matéria de Ciência Hoje On Line:  
http://cienciahoje.uol.com.br/blogues/bussola/2014/09/diga-2018xis2019-gato-de-schroedinger 

3 - Um breve resumo deste histórico pode ser obtido em: 
http://www.amebrasil.org.br/2011/node/250 

4 - Texto completo na Cornel University Library on line: 
http://arxiv.org/abs/1012.3371 

Referências : 

ARTEMIDORO, Daldianus. Orneirocritica: Sobre a interpretação dos sonhos. 
Rio de Janeiro: Zahar, 2011.  

AZAMBUJA RODRIGUES, Carlos de. As Três Dimensões das Imagens. in IIIº 
ENEIMAGEM. Londrina: UEL, 2011.  

CASSIRER, Ernest. Ensaio sobre o Homem. Introdução a uma Filosofia da 
Cultura Humana. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 

CIÊNCIAHOJE. “Acho que vi um gatinho..”. Ciência Hoje, Volume 318, pág.64, 
Outubro de 2014. 

COSTA, Ana. Sonhos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2006. 

DENNETT, Daniel D. Tipos de Mentes, Rumo a auma compreensão da 
Consciência. Rio de Janeiro: Ed. Rocco, 1997. 

DAWKINS, Richard. O Gene Egoísta. Lisboa: Gradiva Publicações Ltda,1999. 

54

http://www.neurofisiologia.unifesp.br/sono.htm
http://cienciahoje.uol.com.br/blogues/bussola/2014/09/diga-2018xis2019-gato-de-schroedinger
http://www.amebrasil.org.br/2011/node/250
http://arxiv.org/abs/1012.3371


Anais 
19-22 maio - Londrina-PR 

Universidade Estadual de Londrina 

FREUD, Sigmund. Pequena Coleção das Obras de Freud. Livro 21: 
Conferências Introdutórias sobre Psicanálise - Sonhos. Rio de Janeiro: Imago 
Edt Ltda.,1976. 

HALL, James A. Jung e a interpretação dos Sonhos. São Paulo: Cultrix, 1983. 

HOBSON, J. Allan. The Dreaming Brain. New York: Basic Books, 1988. 

LHERMITTE, Jean. Os Sonhos. Braga: Publicações Europa-América, 1974. 

McNAMARA, Patrick. How Sex rules our dreams. Aeon On line: Aeon Media 
Ltd., 2014. 

RAHNAMA, Majid et alli. Emission of Mitochondrial Biophotons and their Effect 
on Electrical Activity of Membrane via Microtubule. Journal of Integrative 
Neuroscience, Vol. 10, No. 1, pages 65-88, 2011. 

55



Anais 
19-22 maio - Londrina-PR 

Universidade Estadual de Londrina 

O que querem as vanguardas? 
Tereza AZAMBUJA (ECO / UFRJ)1 

Orientador: Profº Dr. André Parente (ECO / UFRJ) 

tecamar@gmail.com 

Resumo: Este trabalho tentará responder à pergunta “O que querem as 

vanguardas?” se baseando no livro de W. J. T. Mitchell, “O que querem as 

imagens? As vidas e os amores das imagens”. O que Mitchell nos propõe é 

uma quebra com a tradição analítica da história da arte e dos estudos sobre 

cultura visual modernos. Ele indaga o que querem as imagens, o que elas 

significam e como elas se comunicam enquanto símbolos — qual tipo de poder 

elas têm que consegue afetar tão incisivamente as emoções e o 

comportamento humano? 

Procura-se utilizar as reflexões levantadas por Mitchell para pensar no 

que querem as imagens da vanguarda, se é que pode ser possível falar da 

vanguarda como uma categoria homogênea. Para fazer isto, primeiro se 

buscará uma definição do que é a vanguarda e do que faz uma obra de arte 

receber o estatuto de “vanguardista”.  

Palavras-chaves: imagens, obra de arte vanguardista, cultura visual 

Ao longo deste texto tentarei responder à pergunta “O que querem as 

vanguardas?” me baseando no livro de W. J. T. Mitchell, “O que querem as 

imagens? As vidas e os amores das imagens”2. Procuro utilizar as reflexões 

levantadas por Mitchell para pensar no que querem as imagens da vanguarda, 

se é que pode ser possível falar da vanguarda como uma categoria 

homogênea. Para fazer isto, teremos que primeiro buscar uma definição do 

1 Mestranda do PPGCOM da UFRJ, na linha Tecnologias da Comunicação e Estética, 
instituição financiadora: CAPES, orientada pelo Profº Dr. André Parente (Professor 
Adjunto da ECO-UFRJ). 

2 Cf. Mitchell, W. J. T., What do pictures want? The lives and loves of images (Chicago: 
University of Chicago Press, 2005). 
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que é a vanguarda e do que faz uma obra de arte receber o estatuto de 

“vanguardista”. Seria o seu caráter experimental e inovador? O seu ímpeto 

revolucionário, que visa provocar uma ruptura, uma quebra de paradigmas? Ou 

será que essa ruptura por si só, ou seja choque que ela nos causa, o 

estranhamento, esse caráter controverso e inconformista, já seria suficiente 

para denominarmos uma obra vanguardista? 

Mas, antes de mais nada, vamos nos atentar à obra de Mitchell, para 

poder entendermos melhor a sua proposta de análise, e por fim tentarmos 

ensaiar por nós mesmos uma reflexão sobre essa questão que nos é tão cara. 

O que Mitchell nos propõe é uma quebra com a tradição analítica da história da 

arte e dos estudos sobre cultura visual modernos. Ele indaga o que querem as 

imagens, o que elas significam e como elas se comunicam enquanto símbolos 

— qual tipo de poder elas têm que consegue afetar tão incisivamente as 

emoções e o comportamento humano? 

Mitchell afirma que sempre que se levanta a questão do desejo, 

relacionando-o com os produtores e/ou com os consumidores das imagens, 

mas raramente com as imagens em si. As imagens, assim, são tratadas como 

objetos que expressam algum desejo dos artistas, ou como objetos que 

despertam certo desejo nos seus observadores. O autor gostaria de propor 

uma nova forma de interpretação, que deslocará a questão para as próprias 

imagens, como entes, sujeitos, personificando-as, dando a elas características 

psicológicas humanas, e perguntando a uma fotografia ou a uma pintura, por 

exemplo, o que elas querem. 

Para Mitchell, essa nova forma de se pensar nas imagens irá ajudar a 

entender a nova tendência da academia de estudar os objetos imagéticos 

através de uma análise da cultura visual deles, o que para o autor representa 

uma mudança pictórica positiva na forma de se relacionar com as imagens, 

tanto para os pesquisadores acadêmicos e intelectuais, quanto para a 

população em geral. 

Contudo, ele diz que a discussão atual no campo da cultura visual fica 

se distraindo falando sobre retórica ou inovação e modernização dos conceitos 

da história da arte, estudando cultura de massas e teoria de cinema. Querem 

apagar a distinção entre cultura alta e cultura baixa e transformar a “história da 
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arte na história das imagens”. Querem quebrar com a suposta premissa 

ingênua de “semelhança ou mimesis”. Apelam para modelos “semióticos” ou 

“discursivos” das imagens, que as revelam como projeções de ideologia, 

tecnologias de dominação que devem ser desmascaradas e depostas pela 

crítica esclarecida.  

Mas Mitchell acha que essa discussão toda têm pouco a acrescentar 

para a pergunta que ele levantou, “o que querem as imagens”. O melhor que o 

campo atual da cultura visual tem a acrescentar é o caráter social do visual – o 

complexo processo cotidiano da reciprocidade de olhar e ser visto. A visão é 

tão importante para as relações sociais quanto a linguagem. As imagens 

querem direitos iguais aos da linguagem, mas isto não quer dizer serem 

transformadas em linguagem. 

1. Reificação das imagens
Marx e Freud3 olham com olhos suspeitos para as imagens, pois as

vêem como traiçoeiras, tratando os seus fetiches com crítica iconoclasta. 

Ambos estudam o processo pelo qual a vida dos objetos é produzida pela 

experiência humana. Esta postura de sujeitificação das imagens, normalmente 

é vista como prática primitiva, de pessoas não-esclarecidas, psicóticas ou 

infantilizadas — o culto de objetos materiais, o trato de objetos não-animados, 

digamos bonecas, como se elas estivessem vivas. Ou, ainda, esta postura 

pode ser encarada como um sintoma patológico do fetichismo. 

De acordo com Mitchell, a sujeitificação de objetos, ou a reificação das 

imagens é de uma forma ou de outra, um sintoma humano incurável. E os 

ensinamentos de Marx e Freud nos servem apenas para entender melhor este 

sintoma, e talvez para que nós possamos transformá-lo em um sintoma menos 

patológico e danoso. Pois Mitchell crê que nós estamos empacados com as 

nossas atitudes mágicas e pré-modernas para com os objetos, especialmente 

para com as imagens, e nossa tarefa não é superar essas atitudes “primitivas”, 

mas sim entende-las para compreender a sua sintomatologia.  

3 FREUD apud MITCHELL (p. 30) [ in: Freud, S., “Fetishism” (1927), Standart Edition 
of the Complete Works of Sigmund Freud (London: Hogarth Press, 1961) ]. 

58



Anais 
19-22 maio - Londrina-PR 

Universidade Estadual de Londrina 

Todos sabem que uma fotografia da sua mãe não está viva, mas mesmo 

assim todos vão relutar em destruí-la. Nenhuma pessoa moderna, racional, 

secular, acha que as imagens devem ser tratadas como pessoas, mas ainda 

assim nós todos parecemos estar dispostos a fazer exceções para alguns 

casos especiais. Com as obras de arte então as exceções são ainda maiores. 

Os historiadores da arte podem “saber” que as imagens que eles estudam são 

somente objetos materiais, que foram marcados com cores e formas, mas eles 

frequentemente falam e agem como se as imagens por eles estudadas 

tivessem sentimentos, vontade própria, consciência, desejo.  

A ideia de que as imagens têm um poder social, ou psicológico, que é só 

delas é de fato o cliché corrente da cultura visual contemporânea. E a alegação 

de que nós vivemos em uma sociedade do espetáculo, de vigilância ou do 

simulacro não é somente uma invenção da crítica acadêmica cultural, mas um 

senso comum, cristalizado pelo jargão “imagem é tudo”. 

Portanto, percebe-se sem dificuldade nenhuma que a pessoalidade das 

imagens, ou ao menos o seu animismo, está tão vivo no mundo moderno 

quanto estava nas sociedades primitivas. Nossa tarefa é agora entender como 

são reconfiguradas as atitudes primitivas em relação às imagens – idolatria, 

fetichismo, totemismo – nas sociedades modernas? Mas será que o nosso 

papel como críticos culturais é desmistificar essas imagens, quebrar os ídolos 

modernos, expor os fetiches que escravizam as pessoas? Será que nós 

devemos discriminar as imagens verdadeiras das falsas, saudáveis das 

doentias, puras das impuras, boas das más? O papel dos acadêmicos e 

pesquisadores dos estudos da cultura visual de hoje é o de fazer da crítica da 

cultura visual uma estratégia de intervenção política? 

Mitchell acha que o caminho, para quem acha que a resposta é sim, 

está muito claro: deve-se expor as imagens como agentes de manipulação 

ideológica e de verdadeiro dano aos indivíduos. Por exemplo, se diria que as 

imagens do cinema hollywoodiano constroem as mulheres com o objetos para 

o “olhar masculino”; que as massas iletradas são manipuladas pelos agentes

das mídias visuais e da cultura popular; que os museus são um tipo híbrido de 

templo religioso e banco, no qual os fetiches são commodities que estão 
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expostos para rituais de veneração pública, que por sua vez  são desenhados 

para produzir mais-valia estético e valor econômico. 

O autor argumenta, contudo, que este caminho é um tanto quanto 

insatisfatório. Talvez isso se deva ao problema mais óbvio de todos: a 

exposição crítica e a demolição deste poder nefasto das imagens é ao mesmo 

tempo fácil e ineficaz. O que ele propõe, ao invés disso, é que uma vez 

constatado o poder das imagens, e sua capacidade de sujeitificação, tente-se 

compreender este poder a partir delas mesmas, mudando o cerne da questão 

do poder para o desejo. Assim, se pergunta o que as imagens querem, ao 

invés de o que elas fazem. Dessa maneira, as imagens não são objetos 

perversos que se passam por entes e que querem nos enganar, mas sim 

objetos subalternos, que não possuem nenhuma forma de atestar sua 

vivacidade ilusória, que nunca tiveram direito a voz, e que pela primeira vez 

são convidados a se pronunciarem. 

 

2. Imagens como mulheres  
Já quanto ao gênero das imagens, Mitchell nos diz que é claro a ele que 

a posição mais clássica é a feminina, a mulher sendo o objeto observado, 

desejado, cultuado, mas também o subalterno, e o homem, por sua vez, como 

o que possui a função de olhar, de contemplar, como o observador, o voyeur. 

Não pensando nas imagens de mulheres, mas pensando nas imagens como 

mulheres. 

Mitchell cita um conto medieval, de Chaucer4, que gira em torno da 

questão “O que querem as mulheres?”, e conta a história de um cavaleiro que 

foi sentenciado à morte, mas que recebe a possibilidade de ter sua pena 

suspensa caso consiga em um ano responder a esta questão. Ele tenta fazer a 

pergunta à várias mulheres diferentes em sua busca pelo resultado verdadeiro, 

mas recebe muitas respostas erradas (dinheiro, reputação, amor, beleza, 

muitos admiradores). A resposta correta no final é maistrye, uma palavra do 

inglês arcaico cujo significado gira em torno de algo como o poder admirável da 

astúcia ou a habilidade de se safar pela perspicácia e de algo como o conceito 

de empoderamento. O que Mitchell quer ilustrar com essa passagem é que, 

4 CHAUCER apud MITCHELL, 2005 (p. 35) [CHAUCER, “Wife of Bath’s Tale”]. 
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assim como o que as mulheres querem (ou melhor dizendo, sentem falta de 

ter) é o poder (consensual e ganhado de forma merecida e de bom grado), 

também as imagens o querem. 

O autor se pergunta, então, o que aconteceria se fossemos perguntar a 

todas as imagens que vemos o que elas querem, o que elas nos diriam em 

troca? Ele pondera que certamente muitas delas nos dariam respostas “falsas”, 

assim como muitas mulheres o fizeram com o cavaleiro – elas nos diriam que 

querem valer muito dinheiro, que querem ser admiradas e exaltadas como 

belas, que querem ser adoradas por muitos amantes. Mas acima de tudo, o 

que elas iriam todas querer é um tipo de empoderamento dos seus 

observadores, é mesmerizar o seu público, atrair o observador e o capturar, 

fazendo com que qualquer pessoa que as olhem fique enfeitiçada num transe 

fascinante e contemplativo. O desejo das pinturas, de acordo com Mitchell, é o 

de trocar de lugar com o observador, é paralisar o observador, transformando-

no numa imagem para a contemplação da própria pintura, no que o autor 

chama de “O Efeito Medusa”. Este efeito serve para nos deixar claro que o 

poder das imagens e das mulheres são modelados um no outro. O poder que 

elas querem se manifesta como uma falta de algo, e não como uma posse de 

algo. Assim, o autor traça um paralelo entre as imagens, o feminino e a 

negritude, levando em consideração o status subalterno das imagens, e o 

caráter abjeto, mutilado e castrado do modelo de poder usado para se tratar da 

dominação das minorias. 

Mas e o que acontece se nós perguntarmos às imagens sobre seus 

desejos, ao invés de olharmos a elas como veículos de significado, ou como 

instrumentos de poder?  

Para Mitchell, em sua análise do famoso cartaz do exército norte-

americano “I Want You”, a resposta não é tão fácil quanto parece. A uma 

primeira vista, nos parece evidente que o que esta imagem quer é “você” – ela 

mesma o diz, com todas as letras. E ela o demonstra também, através da 

posição do Tio Sam, que aponta seu dedo para nós, observadores, e olha para 

fora do cartaz, diretamente no nosso olho, como que querendo sair do plano 

das imagens para a vida real e nos agarrar, puxando-nos de volta para dentro 

do cartaz com ele. Isso evidencia nitidamente o Efeito Medusa, do qual o autor 
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falara: esta imagem imobiliza o 

observador, verbalmente e 

pictoricamente, e tenta enfeitiça-

lo, capturar sua atenção, paralisa-

lo. Mas o desejo de enfeitiçar é 

somente transitório, e a imagem 

não só imobiliza como também 

mobiliza seu público, pois o dedo 

apontado para o observador 

também está acusando-o de não 

estar lutando na guerra e 

comandando-o a servir para o 

exército dos EUA, e 

provavelmente lutar e morrer pelo 

seu país. 

3. As imagens da Arte
A imagem como subalterna faz um apelo, ou evidencia uma demanda

cujos efeito e poder surgem num encontro intersubjetivo composto de sinais de 

desejo evidente e de traços de falta, ou impotência. Mas e quanto à “obra de 

arte” autêntica, o objeto estético cujo único propósito é “ser”, em sua beleza 

autônoma ou sublime?  

As obras personificadas e “vivas” possuem um estatuto de objeto 

artístico que as diferencia dos demais. A história da arte não valorizou mais as 

obras de arte que conseguiam conquistar um realismo em sua aparência e 

visualidade, mas sim, como diria Vasari5, as que conseguiam incutir no objeto 

material um nível superior de “vivacidade” e “animação”. Hegel 6  também 

aproxima-se desta discussão quando trata do obra artística como um objeto 

material que recebeu “o batismo do espiritual”. 

5 VASARI apud MITCHELL, 2005 (p.31). 
6 HEGEL apud MITCHELL, 2005 (p. 31). 

“Uncle Sam”, James Montgomery Flagg, World War I. 
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Micheal Fried7 diz que o surgimento da arte moderna deve ser entendido 

precisamente em termos da negação ou renúncia de sinais diretos de desejo. 

Segundo ele, o processo de sedução pictórica tem sucesso justamente em 

proporção ao fato de que as imagens da arte moderna não serem diretamente 

sedutoras, ao fato de elas parecerem ser indiferentes ao observador, ao fato de 

elas terem uma “absorção” antiteatral no seu próprio drama interno. As 

imagens que conseguem enfeitiçar este autor o fazem por parecer não querer 

nada, por fingirem que já tem tudo do que precisam. Para Mitchell, não é 

meramente uma questão de o que as figuras de dentro das imagens parecem 

querer, os sinais de desejo que elas querem deixar claros. Este desejo pode 

ser o de causar deleite, ou contemplação, causar a sensação de absorção 

estética ao observador diante da obra. Ou o desejo pode ser violento, o desejo 

de escapar do nosso olhar, de deixar de ser observado, de deixar de ter sua 

privacidade invadida por nós, de ser resgatado do inescrutável fato de que a 

nossa presença como público faz com que as figuras de dentro das imagens 

estejam aprisionadas naquela sua condição de teatralidade ficcional. 

Mitchell acha que o ponto máximo deste desejo pictórico é o purismo da 

abstração modernista, cuja negação da presença do observador é 

demonstrada em sua 

redução final com os 

quadros brancos do início 

da carreira de Robert 

Rauschenberg. Pinturas 

abstratas são imagens que 

não querem ser imagens, 

pinturas que querem ser 

libertadas do fazer-

imagens. Mas o desejo de 

não mostrar desejo é, 

7 FRIED apud MITCHELL, 2005 (p. 36) [ in: FRIED, Michael, Absorption and 
Theatricality (Chicago: University of Chicago Press, 1980), p.92 ]. 

“White Paintings”, Robert Rauschenberg, 1951. 

63



Anais 
19-22 maio - Londrina-PR 

Universidade Estadual de Londrina 

como Lacan8 nos lembra, ainda assim uma forma de desejo. 

Toda essa tradição antiteatral nos faz lembrar da clássica feminilização 

da imagem, que é tratada como algo que deve despertar desejo no observador, 

ao mesmo tempo em que não deve demonstrar nenhum sinal de desejo 

próprio, ou mesmo consciência de que ela está sendo observada, como se o 

observador fosse um voyeur olhando através de uma fechadura. 

Uma imagem fotográfica ou uma pintura abstrata moderna, mais que 

tudo, quer ser ouvida, já que como tal está inevitavelmente presa na sua 

bidimensionalidade inanimada, muda e imóvel. E o observador é tido como 

voyeur exposto, que foi “pego no ato de olhar”, e culpado assim como a 

Medusa, incriminado por ter petrificado aquela figura com seus olhos maldosos. 

Mas então, o que querem as imagens, afinal? Mitchell confessa que 

sabe que por mais que tenha tentado se distanciar de uma analise baseada no 

poder das imagens e do significado da obra de arte, acaba caindo de volta num 

debate semiótico, hermenêutico e retórico. Ele diz que o caminho deve ser o da 

interpretação de signos, e que é crucial que nós não confundamos o desejo 

das imagens com o desejo do artista, do observador, ou mesmo com o desejo 

das figuras de dentro da imagem. O que as imagens querem não é a mesma 

coisa que a mensagem que elas comunicam, ou a mesma coisa que o efeito 

que elas produzem; não é nem mesmo o que elas dizem querer. Assim como 

as pessoas, as imagens podem não saber exatamente o que querem; elas 

devem receber a nossa ajuda para conseguirem elaborar isso através do 

dialogo. 

O autor expressa, por fim, que seu ensaio nada mais é do que uma 

sugestão para que nós tentemos fazer essa reflexão nós mesmos. Segundo 

ele, o que as imagens querem de nós, e que nós falhamos em lhes dar, é uma 

ideia de visualidade adequada a própria ontologia delas. 

4. As imagens vanguardistas
Agora que já conseguimos entrar fundo no debate controverso e

inovador proposto por Mitchell, e sabemos que não há uma técnica fácil, ou um 

método correto para se responder à nossa pergunta inicial, podemos tentar 

8 LACAN apud MITCHELL, 2005 (p. 44). 

64



Anais 
19-22 maio - Londrina-PR 

Universidade Estadual de Londrina 

começar a abordá-la, mantendo uma mente aberta e tentando nos esquivar de 

qualquer modelo epistemológico preestabelecido — seja ele hermenêutico, 

semiológico ou discursivo. Mas, antes de pensarmos no que ela pode querer, 

precisamos definir o que é uma imagem vanguardista. O que é a obra de arte 

de vanguarda, afinal? 

Para este texto, entende-se como vanguardista qualquer forma de arte 

em que o ímpeto revolucionário e contracorrente se sobressaia na forma de 

experimentação artística. A vanguarda na arte é caracterizada sumariamente 

pela pretensão da quebra de paradigma. E, principalmente depois que a 

barreira da arte figurativa foi ultrapassada, acredita-se que houve uma 

reconfiguração dos limites da instituição-arte, e que talvez seja possível dizer 

que hoje tudo, dependendo do contexto em que se insere, pode ser 

considerado arte. A questão agora não seria mais o que é arte, mas sim 

quando é arte – ou seja, em que contexto aquilo que é considerado arte se dá. 

Peter Bürger foi o teórico da arte que deu continuidade aos 

pensamentos de Adorno e Lukács, e é o nome mais recente da tradição 

dialética hegeliana no estudo de teoria da Arte. Em seu livro A teoria da 

vanguarda,9 de 1974, ele faz um saldo das ideias dos dois autores sobre a 

obra de arte de vanguarda, e, ao fim, aponta suas próprias considerações 

sobre essa questão, sob um ponto de vista posterior ao momento da quebra do 

paradigma representativo na arte tradicional. Bürger define a obra de arte de 

vanguarda como sendo uma criação não orgânica – cujas partes possuem 

autonomia, e não têm totalidade de significado –, a se opor à obra de arte 

tradicional, ou orgânica – que é dotada do princípio de conformação, a partir do 

qual suas partes são ligadas, unindo-as. Sobre a teoria da vanguarda, o autor 

afirma que os movimentos históricos de vanguarda foram em geral definidos 

pelos teóricos como tendo a intenção de destruir a instituição arte, contudo, 

Bürger julga que essa intenção não é atingida, como supunham Adorno e 

Luckács.  

Bürger, então, diz que “nenhum dos dois autores tematiza o ataque 

desfechado pelos movimentos históricos de vanguarda contra a instituição 

arte”, que não foi bem sucedido mas que, com certeza, foi decisivo pois “só ele 

9 BÜRGER, Peter, Teoria da vanguarda (São Paulo: Cosac Naify, 2012). 
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tornou reconhecível a instituição arte em seu papel determinante para o efeito 

da obra individual.” (p.154) O que houve foi uma mudança normativa na 

instituição arte, e com isso “nenhuma forma de arte pode mais (...) reivindicar 

unicamente para si a pretensão de validade” geral, já que tal pretensão foi 

destruída pelos movimentos históricos de vanguarda (Idem). Uma inferência 

pertinente e interessante que surge com isso é se a própria existência de uma 

vanguarda contemporânea na arte não tenha se tornado impossível, então. 

Ainda assim, optemos por partir do pressuposto de que há de fato 

vanguardas, mesmo que seja só para que consigamos achar algumas 

respostas para nossa indagação. Mas, o que querem as imagens da 

vanguarda? É bem verdade que existem diversos movimentos vanguardistas, 

que surgiram em momentos bem distintos da História, e que possivelmente 

hoje já tenham sido extrapolados por completo, contudo, ao adotarmos a 

perspectiva mitchelliana nós abdicamos de qualquer análise histórica das 

imagens, e escolhemos também levar em consideração a abstração de que 

vanguarda é uma categoria homogênea que nós iremos sujeitificar, assim 

como o foi com as imagens. Agora nos resta indagar, afinal: qual é o desejo 

das imagens de vanguarda? Do que elas mais sentem falta? O que elas mais 

querem?  

Podemos imaginar que se perguntássemos a uma série de obras de arte 

de vanguarda o que elas desejam, poderíamos receber uma série de respostas 

falsas, assim como o fora com o cavaleiro no conto de Chaucer, e com Mitchell 

na sua inquisição às imagens — elas nos diriam que querem inovar, chocar, 

ser estranhas, controversas, experimentais, revolucionárias, não se enquadrar, 

negar o padrão de beleza ou se opor ao sistema figurativo das artes clássicas. 

Ou, talvez, até mesmo assumiriam uma postura blasé e nos afirmariam 

categoricamente que elas não querem absolutamente nada, ou que elas 

querem o “não-ser” (para se contraporem da arte autônoma), ou ainda que elas 

são somente uma representação de um conceito, uma ideia materializada (ou 

nem mesmo materializada, como é o caso da arte conceitual). Mas o que 

provavelmente descobriríamos é que o que tudo isso traduz, o que há de 

comum entre todas estas respostas é que o quê as imagens de vanguarda 

mais anseiam é romper com o paradigma da arte que as precede, experimentar 
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uma nova forma de belo (que pode muito bem ser feia, macabra, grotesca, ou 

mesmo abjeta), e quebrar com as normas e padrões da instituição-arte, se 

reinventando. 

A nova arte de vanguarda também quer o mesmo que a velha, que é 

mexer com o seu público, fazer o observador sentir algo, causar essa fruição 

que só a arte é capaz de causar em nós, não importa se ela te toca fazendo 

você se emocionar, ou fazendo você se chocar, fazendo você se abismar de 

perplexidade ou fazendo você se deleitar numa contemplação extasiante. O 

que importa é que você não fique indiferente a ela. 
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MITCHELL, W. J. T., What do pictures want? The lives and loves of images. 
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O inconsciente ótico e a percepção do interstício na fotografia 

Fabio Henrique, CIQUINI1 (PUCSP/UNIFIEO) 

Orientador: Norval Baitello Júnior (PUCSP) 

Resumo 

Este artigo analisa criticamente a formulação do conceito de inconsciente ótico 

desenvolvida por Walter Benjamin em paralelo ao conceito freudiano de 

inconsciente pulsional. Segundo o filósofo alemão, a natureza perceptiva da 

câmera é distinta da natureza humana e, sob esse escopo, nossa proposta 

analítica busca compreender a possibilidade de atuação do inconsciente ótico 

como amplificador perceptivo em meio à diagnosticada crise de visibilidade 

contemporânea. Para tal exercício, elegemos imagens da série transparent city 

details do artista alemão Michael Wolf que após fotografar da janela de seu 

apartamento, amplia ao máximo as imagens, desvelando situações inusitadas 

e inesperadas que perfazem uma temporalidade intersticial, acessível após o 

advento da fotografia como meio técnico de reprodutibilidade. 

Palavras-chave: Inconsciente ótico, fotografia, Walter Benjamin. 

1.Introdução

“Michel sabia que o fotógrafo age sempre como uma permutação de sua 
maneira pessoal de ver o mundo por outra qual a câmara lhe impõe, 

insidiosa” (Julio Cortázar, As babas do diabo) 

“Por que esperar mais?” Essa é a pergunta que o escritor e fotógrafo 

amador Roberto Michel - personagem de Julio Cortázar no conto As babas do 

diabo - se faz depois de um tempo observando um casal no parque e em meio 

1 Doutorando bolsista pelo CNPq no PPGCOS (Programa de Estudos Pós-Graduados em Comunicação e 
Semiótica PUC-SP) sob orientação do Prof.Dr. Norval Baitello Júnior. Pesquisador vinculado ao CISC 
(Centro Interdisciplinar de Semiótica da Cultura e da Mídia). É professor e coordenador do curso de 
Comunicação Social -Jornalismo do Centro Universitário FIEO (UNIFIEO) em Osasco-SP. 
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à indecisão de fotografar ou não a cena. Ele não mais espera: enquadra, 

seleciona uma abertura para a objetiva e fotografa displicentemente. 

De forma proposital ou imotivadamente como o fez Michel, o ato de 

fotografar na atualidade se dá em larga escala e em grande parte do globo. De 

cerimoniais importantes com chefes de Estado, até a mais trivial das atividades 

cotidianas, a prática é rotineira e se instaura como fenômeno referencial para 

diagnósticos da contemporaneidade na cultura, comunicação e em outras 

áreas. 

Já é de amplo conhecimento que, na atualidade, vivemos em meio a um 

excesso de imagens, sejam elas estáticas ou em movimento. Além de mídias 

tradicionais como a tevê, jornais e revistas, o aprimoramento da internet e o 

advento de aparatos como smartphones e tablets elevou exponencialmente a 

quantidade de imagens a que somos submetidos diariamente, de tal sorte que, 

autores importantes da teoria da mídia como o alemão Dietmar Kamper 

vaticinou o “padecimento dos olhos”, o cansaço oftálmico gerado pelo excesso. 

A amplificação desse cenário hipertrófico das imagens está diretamente 

associada ao desenvolvimento da fotografia e do cinema no século XIX, 

mecanismos capazes de reprodução técnica da imagem e da sua exibição em 

sequência, respectivamente. Com o advento dessas tecnologias, sabemos, 

altera-se a forma de percepção da imagem: antes seu uso/percepção estava 

principalmente ligado à contemplação e ao uso ritual, e, ao final do século XIX, 

a imagem se torna reprodutível em escala ampla, promovendo o que Walter 

Benjamin – no seu clássico ensaio A obra de arte na era da reprodutibilidade 

técnica – denomina de perda da aura. Sua essência, portanto, passa a ser 

desauratizada, da ordem da reprodutibilidade e repetição e não mais uma 

aparição única e manifestação próxima de algo longínquo. 

Ao início do agenciamento da reprodução técnica da imagem está 

articulada a Revolução Industrial Mecânica ainda no século XVII, responsável 

pela alteração da produção manufatureira que paulatinamente cede espaço à 

fabricação de produtos em série. Essa alteração impacta diretamente a 

sociedade, pois além da transformação produtiva industrial, altera-se a 

percepção espaço-temporal da sociedade, que passa ser ditada pelo ritmo 
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cada vez mais veloz das máquinas. Vincular, portanto, a Revolução Industrial 

Mecânica, o desenvolvimento da fotografia e do cinema e a alteração 

perceptiva-sensorial da sociedade faz-se necessário tendo em vista o cenário 

hipersaturado de veiculação de imagens existente na atualidade. 

Na esteira do aquecimento dos ritmos citadinos que adentra o século 

XX, a fotografia e o cinema tornam-se de uso cada vez mais amplo. Em ambos 

os casos empregam-se utilizações tais como a técnico-científica, 

documentação da realidade e finalidades artísticas - como se observa em 

movimentos da vanguarda histórica como o dadaismo e o construtivismo, e em 

cineastas como Eisenstein e Vertov. Há, nesse sentido, um paralelo importante 

destacado pelo filósofo alemão Walter Benjamin em relação ao cinema (a 

fragmentação sequencial de imagens) à percepção temporal no ambiente 

urbano, que também se torna acelerada. Para o autor, se por um lado há perda 

da aura da imagem proporcionada pela sua reprodução, por outro, a fotografia 

possibilita o registro de fragmentos singulares que emergem na imagem. Por 

meio da mecânica e da objetiva da câmara captam-se pequenos lastros antes 

invisíveis a olho nu, e, a essa habilidade instrumental, Benjamin em seu texto 

Pequena história da fotografia (1935) propõe a ideia de inconsciente ótico, 

conceito central para o desenvolvimento desse artigo. 

Com efeito, em meio à aceleração temporal instaurada pela 

modernidade, a fotografia poderia operar como interruptora do fluxo de fatos 

cotidianos, represando-os e chamando atenção para os detalhes da cena tal 

qual uma lente expandida, uma lupa que fisga fragmentos de maneira 

inconsciente e os trazem à superfície da foto. Tal façanha, veremos, é 

importante no sentido de revelar a aparência “sem nome” das coisas 

(Namenlose Erscheinung), e valorizar os detritos e lapsos, como o faz a 

psicanálise freudiana cujo conceito de inconsciente pulsional é essencialmente 

análogo à apreciação benjaminiana. 

Como referência à análise crítica que buscaremos empreender, 

elegemos duas imagens da série fotográfica transparente city details do artista 

alemão Michael Wolf, que realiza, de certa forma, procedimento artístico 

análogo à personagem de Julio Cortázar. A escolha da série justifica-se não no 
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sentido de vislumbrar significados estanques e prontos, mas observar pontos 

tangenciais ilustrativos à reflexão. Por meio do objeto, portanto, analisaremos o 

conceito benjaminiano proposto de inconsciente ótico, e, sugeriremos como 

hipótese, que, por meio deste, há uma amplificação sensorial que pode trazer 

visibilidade a pequenos lastros intersticiais contidos na imagem. 

2. Modernidade e fotografia

Com o advento da Revolução Industrial Mecânica no século XVIII 

instaura-se a transformação em ampla escala da natureza por meio de 

técnicas. Aparatos são desenvolvidos, como a máquina a vapor, responsável 

diretamente pela alteração no modo de produção manufatureiro para o 

mecânico. A tônica da época valoriza o racionalismo e o cientificismo e, 

gradativamente, novas tecnologias se estabelecem como métodos eficazes de 

produção nas fábricas e também para o uso cotidiano. 

Consoante a esse diapasão científico e racional, sabe-se, há o 

desenvolvimento da fotografia como técnica químico-óptica capaz de fixar a 

realidade cotidiana, o que inicialmente na sociedade gera um estranhamento, 

pois a técnica se configura como um novo modo de percepção sensorial 

cotidiana, opositiva - em um primeiro momento - à pintura e aos modos 

manuais de produção da imagem. Evidencia-se, segundo autores como Rouillé 

(2009), Pedro Souza (2004) e Kossoy (2001) que a fotografia encarnava a 

dinâmica de representação da sociedade industrial nascente, pois como filha 

da moderna urbanidade parisiense do século XIX, legitima valores e práticas 

imbuídos de espírito racionalista organizador e se constitui como instrumental 

inequívoco de representação da realidade, operando, portanto em consonância 

com o espírito da época. 

Essa atuação rigidamente definida, no entanto, não ocorre como 

planejado pelos racionalistas modernos e, logo em sua gênese, a fotografia 

possibilita outras manifestações além de seu estatuto instrumental e objetivo, 

abrem-se perspectivas mais subjetivas, proporcionando oposição entre arte e 

ciência, ofício e criação:  
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O antagonismo entre o procedimento de Daguerre e o de Bayard 
(Hippolyte), entre o metal e o papel, em breve fomentará os 
defensores do nítido e os adeptos do indefinido dos contornos; os 
partidários do negativo de vidro e os calotipistas; os artistas e as 
“pessoas do ofício” [...] e também entre as instituições. Daguerre é 
sustentado por Arago, da Academia das Ciências; e Bayard, por 
Raoul-Rochette, da Academia de Belas Artes. (Rouillé, 2009, p.30) 

A fotografia, dessa forma, é vetor de tensionamento entre cultura 

subjetiva e objetiva, e, apesar do longo papel dedicado ao registro imagético 

documental durante o século XIX, como, por exemplo as célebres séries de 

Eugène Atget sobre Paris, a fotografia também é cooptada para usos 

subjetivos. Nesse sentido, a despeito de terem sido produzidas em um estágio 

documental da fotografia (anos 80 do século XIX), as cronofotografias2 de 

Étienne-Jules Marey que registram movimentos corporais sequenciais de aves, 

cavalos e humanos, são exemplos dessa intencionalidade de tornar algo visível 

no espaço entre, nos lapsos de tempo. 

3.Nos espaços lacunares, os inconscientes 

Além das séries cronofotográficas de Marey, que proporcionam 

visibilidade à ações e movimentos imperceptíveis a olho nu, outros fotógrafos e 

homens de ciência se interessam por essa temporalidade intersticial instaurada 

pela fotografia. No campo da medicina, por exemplo, anomalias e 

excrescências corporais eram descritas na literatura médica por meio de 

fotografias em close, produzidas, segundo Roillé (2009), por médicos nos 

estúdios fotográficos dos próprios hospitais onde trabalhavam. No sanatório 

francês Salpêtrière, fotografavam-se pacientes epilépticos e histéricos do 

psiquiatra Jean-Martin Charcot em plena crise a fim de se verificar e classificar 

contorções corporais e expressões características ocasionadas pelas doenças.  

Nota-se que a fotografia – inicialmente servindo à ciência e a razão - se 

caracteriza como uma lente expandida, capaz de flagrar detalhes, embalsamar 

o tempo, e sobretudo operaria como um vetor de novos modos de percepção 

do mundo, segundo Benjamin “capaz de destacar coisas que antes passavam 

2 Sistema fotográfico onde diversas câmeras são disparadas simultaneamente, capturando a sequência 
do movimento. 
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despercebidas no vasto fluxo do mundo perceptível, tornando possível analisá-

las” (2012, p.78). O filósofo em Pequena história da fotografia afirma que, 

“apesar de toda a perícia do fotógrafo e de todo o planejamento na postura de 

seu modelo” (2012, p.100) há uma fagulha que pode brotar da imagem de 

forma não planejada, e isso se dá pela natureza da câmera 

A natureza que fala à câmara não é a mesma que fala ao olhar; é 
outra, especialmente porque substitui um espaço preenchido pela ação 
consciente do homem por um espaço que ele preenche agindo 
inconscientemente. Percebemos, em geral, o movimento de um 
homem que caminha, ainda que de modo grosseiro, mas nada 
percebemos de sua postura na fração de segundo em que ele dá um 
passo. A fotografia torna-a acessível, através dos seus recursos 
auxiliares: câmara lenta, ampliação. Só a fotografia revela esse 
inconsciente ótico, como só a psicanálise revela o inconsciente 
pulsional. (Benjamin, 2012, p.100 e 101) 

A analogia instaurada pelo autor é provocativa, pois ao alinhar o 

conceito de inconsciente ótico com o inconsciente pulsional descrito por 

Sigmund Freud, há a sugestão de que tanto o olhar da câmera, em suas 

versões cinematográfica e fotográfica, quanto o olhar clínico da psicoterapia 

poderiam atuar como meios para promover adensamentos de nossa 

capacidade perceptiva. Na década de 1930, Benjamin passa a dedicar especial 

atenção ao cinema e a fotografia como fenômenos comunicacionais da 

modernidade instauradores de novas percepções estéticas. Além do texto 

Pequena história da fotografia, o notável ensaio A obra de arte na era da 

reprodutibilidade técnica (1935) oferece vasto material para discussão sobre 

impactos perceptivos estéticos do cinema e fotografia, que pode “acentuar 

certos aspectos do original acessíveis à objetiva [...] mas não acessíveis ao 

olhar humano” (BENJAMIN, 2012, p,182). Na primeira versão do texto3 há a 

analogia entre o inconsciente ótico e inconsciente pulsional. 

O cinema enriqueceu o nosso mundo perceptível com métodos que 
podem ser esclarecidos pela teoria freudiana. Há cinquenta anos não 

3 Segundo Detlev Schöttker (2012) a primeira versão do texto traz mais claramente o modo de reflexão 
benjaminiano entre inconsciente ótico e inconsciente pulsional. Na segunda versão, foi retirado um 
parágrafo da primeira que versa sobre a personagem do Mickey Mouse e sua presença no imaginário 
coletivo: “O cinema abriu uma cisão na antiga verdade de Heráclito, para quem o mundo dos homens 
acordados é comum, enquanto é privado o mundo dos que dormem. E o fez menos pela descrição do 
mundo onírico do que pela criação de personagens do sonho coletivo, como o camundongo Mickey, que 
hoje percorre o mundo inteiro” (2012, p.2014). 

73



Anais 
19-22 maio - Londrina-PR 

Universidade Estadual de Londrina 
se prestava atenção a lapsos durante uma conversa. Seria considerado 
muito raro que um mero lapso no meio de uma conversação comum e 
corrente tivesse algum significado profundo. Desde a psicopatologia da 
vida cotidiana isso mudou. Esse texto foi capaz de destacar coisas que 
antes passavam despercebidas no vasto fluxo de mundo perceptível, 
tornando possível analisá-las. De modo semelhante, o cinema ampliou 
em toda a sua extensão a percepção do mundo perceptível e agora 
também do mundo acústico [...] por meio de grandes planos, do foco 
em detalhes ocultos nos objetos familiares e da investigação de 
ambientes comuns graças à direção genial da câmera, o filme amplia a 
visão sobre as coerções que regem o nosso cotidiano [...] então torna-
se evidente que a natureza que fala à câmera é diferente daquela que 
se expõe aos nossos olhos, sobretudo porque o espaço no qual o 
indivíduo age conscientemente é substituído por outro no qual a ação é 
inconsciente [...] ela (a câmera) nos abre pela primeira vez o 
inconsciente óptico, do mesmo modo que a psicanálise nos revelou a 
experiência do inconsciente pulsional (BENJAMIN, 2012, p.27 e 28)  

Sobre o inconsciente pulsional (Unbewusst), Freud afirma que trata-se 

de uma representação ou elemento psíquico que não percebemos, no entanto, 

está incubado na consciência e, em determinados momentos como os sonhos 

e atos falhos esses detritos psíquicos veem à tona cruzando a fronteira da 

inconsciência. A descoberta do inconsciente revoluciona a ciência no início do 

século XX, pois desaloja “a consciência de seu lugar de centro, alterando assim 

o privilégio conferido aos pensamentos conscientes” (BARATTO, 2009, p.75).

 A despeito dessa morada inconsciente, as representações psíquicas 

que lá residem não estão adormecidas e não são necessariamente fracas, 

podem se expressar ativa e vigorosamente, como nos casos de pacientes 

histéricos analisados por Freud 

Umas das características mais marcantes da mente histérica é o fato 
de ser dominada por representações inconscientes. Se uma mulher 
histérica vomita, ela pode estar fazendo-o em consequência da ideia 
que esteja grávida. Entretanto, ela não está ciente dessa ideia, ainda 
que tal ideia possa, por meio de um dos procedimentos técnicos da 
psicanálise ser facilmente detectada em sua mente e tornada 
consciente para ela. Quando a histérica executa os tremores e os 
gestos que caracterizam seu “ataque” ela nem sequer tem uma 
concepção consciente das ações pretendidas [...]a análise consegue 
comprovar que a histérica estava representando seu papel na 
reprodução dramática de um incidente do seu passado, cuja 
lembrança esteve ativa e inconsciente durante o ataque (FREUD, 
2004, p.83 ) 
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Ao analogizar esses conceitos, Benjamin o faz por meio da teoria 

psicanalítica de Freud, que por sua vez também havia elaborado um 

comparativo entre atividades psíquicas (consciente e inconsciente) e a 

fotografia. Freud (1912), afirma que “o primeiro estágio da fotografia é o 

negativo; cada imagem fotográfica tem de passar pelo processo negativo, e só 

alguns desses negativos, que foram aprovados, são admitidos ao processo 

positivo, que afinal termina na imagem fotográfica”. Dessa forma, o 

inconsciente estaria para o negativo – recalcado, negado, porém ativo – e o 

consciente estaria para o positivo, as imagens que efetivamente são 

percebidas e estão presentes em nossa consciência.  

O eixo comparativo proposto por Benjamin, apesar de sui generis, não é 

inédito à época, pois, como assinala Hansen (2012), teóricos do cinema como 

Jean Epstein e Béla Balázs utilizam-se de analogias psíquicas e fisionômicas a 

fim de “ler” e conceituar o cinema da época. Ainda de acordo com a autora, 

possivelmente um ensaio de Kracauer tenha exercido influência direta sobre o 

conceito benjaminiano, pois refletia sobre um “momento libertado da tirania 

humana” no momento da captação fotográfica. O pioneiro no processo da 

calotipia Henry Fox Talbot, também enunciava na década de 1840 que uma 

das causas do “encanto da fotografia” consistia em desvelar detalhes que 

“haviam passado totalmente despercebidos” (TALBUT apud SCHÖTTKER, 

2012, p.78).  

Posterior a analogia conceitual de Benjamin, outros estudos abordaram 

a ideia de maneira transversal, derivando-o para distintas perspectivas teóricas 

e empregando-o para operações metodológicas singulares. Nesse escopo, 

Silveira (2006) estabelece a noção de “inconsciente ótico metropolitano” a fim 

de investigar visualidades instauradas pela/na cidade de Porto Alegre. Outro 

estudo importante é a abordagem de Rosalind Krauss (1993), que apoia-se em 

um ângulo de visão do conceito e o emprega para compreensão de obras de 

arte moderna, como a série rotogravuras de Marcel Duchamp. Bebendo na 

fonte freudiana, o francês Jacques Rancière enuncia o conceito de 

inconsciente estético que “mantém relações de cumplicidade e de conflito com 

o inconsciente freudiano” (RANCIÈRE, 2009, p.43) e cuja residência está no

espaço entre a ciência positiva e a crença popular. 
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4. Ato falho e o inconsciente ótico

Ao propor a teoria psicanalítica, Freud afirma que o indício de vivacidade 

e dinamismo do inconsciente não emergem apenas por meio das 

manifestações patológicas, mas também fazem-se presentes em indivíduos 

sadios. Para o autor, os atos falhos como o esquecimento de nome próprios, 

palavras estrangeiras e de fala - lapsus linguae - são manifestações claras das 

irrupções inconscientes. A respeito do esquecimento de nomes próprios, ele 

afirma que não há apenas o esquecimento, mas junto a ele a lembrança 

equivocada de outros nomes. Em uma viagem que realizara da Croácia para 

Bósnia e Herzegovina, Freud conversa com um desconhecido e pergunta se 

ele já havia visitado a cidade de Orvieto e visto os famosos afrescos cujo artista 

ele não recorda o nome, mas lhe brotam na mente imediatamente os nomes de 

outros pintores: 

Em vez do nome que buscava _Signorelli – vieram à minha memória os 
de outros pintores - Botticelli e Boltraffio – que imediatamente rechacei 
como equivocados. Quando o verdadeiro nome me foi dito, o reconheci 
de imediato e sem hesitação alguma (FREUD, 1943, p.2)4  

Naturalmente, devido a natureza deste trabalho, não há como 

detalharmos as hipóteses sugeridas por Freud sobre o fato. Nos interessa aqui, 

compreender que o procedimento analítico do psiquiatra sobre o evento é isolá-

lo e olhá-lo “com uma lupa” para a verificação, de certa forma, tal qual o 

procedimento de imersão que a câmera realiza sobre o objeto. Esse 

aprofundamento permite apreender o que não é perceptível a olho nu, trata-se 

de um exame meticuloso que amplia as possibilidades de compreensão do 

fenômeno. 

Esses fragmentos de imagem petrificados e ampliados são comparáveis 

àqueles lapsos que o analista retira do contínuo de ideias nas sessões de 

análise junto ao paciente. Câmera e analista trabalham na seleção de detritos, 

garimpando-os e destacando sua importância. Rouanet analisa a importância 

do conceito de lapso e sua analogia com o instante fotográfico.  

4 Tradução do autor: “En vez del nombre que buscaba – Signorelli – acudieron a mi memoria los de otros 
dos pintores – Botticelli e Boltraffio – que rechace en seguida como erróneos. Cuando el verdadeiro 
nombre me fué comunicado por un testigo de mi olvido, lo reconecí en e lacto y sin vacilación alguna” 
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O lapso é um detrito psíquico, cujo valor cognitivo passaria despercebido 
se o analista não o extraisse do continuum que o envolve e em que ele é 
mudo. O isqueiro é um mero fragmento do universo das mercadorias, 
condenado à obsolescência e ao desaparecimento: a câmara se instala 
no intervalo entre a mão e o metal, e ao desvendar o lado invisível do 
gesto, desvenda o lado invisível do objeto, que se salva. Nos dois casos 
o continuum que aprisionava o objeto se imobiliza, e o instante, cativo de
historicidade viciosa, é liberado (ROUANET, 1990, p.13) 

Os lapsos, característicos do ato falho, configuram-se como ações 

ditas/não ditas onde se verificam relações psíquicas recalcadas. Ele chama 

atenção pois o foco se volta para o “acidentalmente” proferido, aquilo que não é 

deliberadamente declarado, que em meio ao fluxo é fisgado. O ato falho torna 

visível relações psíquicas, é transgressão de uma ordem, a manifestação do 

inconsciente “imbricação de uma vontade e de uma contra-vontade” (FREUD 

apud ROUANET, 1990, p.38) tal qual é a mais planejada das fotografias, pois 

nela reside uma faísca do acaso pronta para ser fogo ardente.  

A coagulação de um resquício em meio ao fluxo, em ambas situações, 

permite ao analista/fotógrafo investigar um fragmento, que, a partir de seu 

descascamento fenomenológico extraem-se outras dinâmicas e visibilidades. O 

ato falho: 

Isola e ao mesmo tempo torna analisáveis coisas que antes 
flutuavam, despercebidas, no vasto fluxo das percepções. Isolar e 
analisar: é uma atenção que secciona, interrompendo o fluxo. Uma 
atenção tão fina, que capta em suas malhas o mais imperceptível dos 
objetos. É a atenção do particular, comum a Freud e a Benjamin 
(ROUANET, 1990, p.36) 

A captura desse algo intersticial que emerge às camadas superficiais da 

imagem era justamente o objetivo exploratório dos experimentos fotográficos 

de Marey ou das imagens dos pacientes histéricos de Charcot, que buscavam 

proporcionar visibilidade e legitimar importância a esse(s) elemento(s) 

intervalare(s), resgatar fragmentos em meio ao continuum. tal qual Freud 

realizou analisando lapsos e formulando o conceito de ato falho, indicador 

importante da ordem do inconsciente. 

Vislumbra-se, dessa forma, por meio da fotografia, um congelamento da 

realidade, característica celebrada nos estudos sobre o meio. Para além dessa 
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ação deliberada consciente de petrificação, no entanto, há na técnica o registro 

imotivado de elementos, resgatados por meio do inconsciente ótico e que 

acenam para uma visibilidade não planejada que se instala nas franjas 

intervalares, em espaços  intersticiais. 

5. Transparent city/transparent city details 

Nascido em Munique em 1954, Michael Wolf estudou nos Estados 

Unidos e posteriormente com Otto Steinert na Universidade de Essen, na 

Alemanha. Depois de trabalhar em importantes jornais e principalmente 

revistas na Europa, decidiu, no início dos anos 2000, se dedicar a projetos 

autorais. Com forte vínculo às questões urbanas da atualidade, Wolf foi 

convidado em 2007 pelo Museu Contemporâneo de Fotografia de Chicago a 

fotografar o cenário arquitetônico desta cidade, imponente e denso. As séries 

transparent city e transparent city details são resultado desse convite, sendo 

que esta última nasceu de maneira não planejada. 

Quando Wolf editava o material de transparent city, realizou 

aproximações nas imagem por meio do zoom do programa de edição e, em 

uma delas, para sua surpresa, havia um homem mostrando o dedo do meio 

para a câmera. Ou seja, de longe, ele percebeu o voyerismo do fotógrafo que 

não o notou conscientemente no ato fotográfico, apenas posteriormente na 

edição, como o fez a personagem de Cortázar ao perceber uma cena de crime 

quando fez a ampliação fotográfica. 

                  

 

Dessa forma, o projeto ganhou uma maior amplitude, pois, por meio da 

Foto 1: Imagem da série Transparent city. 
Fonte: www.michaelwolf.com. Acesso em 
março de 2015  

Foto 2: Imagem da série Transparent city 
details.  Fonte: www.michaelwolf.com. 
Acesso em março de 2015  
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série fotográfica transparent city, Wolf “obteve” uma outra, ampliando os 

fotogramas e buscando elementos que não foram planejada e conscientemente 

capturados, mas lá residiam. 

 

Desde a Renascença, a noção de imagem como janela e abertura 

perspectívica vem sendo afirmada e, aqui, Wolf, efetivamente busca esses 

portais que possibilitam outras cenas e percepções. A possibilidade de localizar 

imagens dentro de imagens reside, segundo Benjamin, amplamente nas 

imagens dos meios técnicos como fotografia e cinema que possibilitam o 

alojamento de um inconsciente ótico, morada de fragmentos que podem levar a 

um espiral de imagens “imagens em abismo” (Peñuela, ANO). Na abertura da 

dimensão intersticial do inconsciente ótico, portanto, residem não apenas 

singularidades fotográficas mas lá se alojam fragmentos da cultura e seus 

detritos inconsumidos, aspectos não conscientemente deflagrados no ato 

fotográfico. 

A metáfora da janela aqui empregada quase ganha um sentido literal: 

Wolf ora fica no terraço, ora como um voyeur nas janelas opostas para 

fotografar os prédios à frente. É inevitável também a analogia ao filme Janela 

Indiscreta (1954) de Alfred Hitchcock, à escopofilia da personagem de James 

Stewart e ao trabalho do artista americano Edward Hopper, que tem na 

Foto 3: Imagem da série Transparent city 
details.  Fonte: www.michaelwolf.com. 
Acesso em março de 2015
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associação janelas mais pessoas solitárias uma de suas características mais 

destacadas. 

6. Considerações finais

Ao afirmar que “a natureza perceptiva da câmara é distinta da natureza 

humana” e analogizar os conceitos de inconsciente ótico e inconsciente 

pulsional Benjamin, pode nos soar paradoxal. A compreensão das distintas 

naturezas – a da câmera e humana – se dá no sentido de que ambas possuem 

um território onde se instalam elementos imotivados, cujas percepções não os 

apreendem deliberadamente, pois foram fisgados por ações inconscientes 

(ótico e pulsional), mas que, posteriormente, podem ser notados. 

Essa elaboração benjaminiana não se dá no sentido de um 

enaltecimento dos meios, de uma celebração ingênua da técnica, mas sim de 

reconhecer que, com o advento destes, a percepção estética-sensorial na 

modernidade será profundamente afetada. O conceito de inconsciente ótico – 

analogamente ao inconsciente pulsional - dessa maneira, é proposto como 

uma possibilidade de adensamento sensorial: fragmenta-se a imagem, 

desvelam-se camadas a fim de se perceber elementos que foram registrados 

de forma imotivada.  

A importância deste conceito está intimamente ligada ao conceito 

fundamental de “aura” que já aparece discretamente em pequena história da 

fotografia e será abordado mais especificamente no célebre A obra de arte na 

era da sua reprodutibilidade técnica. Tamanha é a importância do vínculo entre 

os conceitos, que comentadores importantes de Benjamin, como Burkhardt 

Lindner afirmam o “reestabelecimento da aura na abertura da dimensão do 

inconsciente ótico” (apud Gagnebin, 2014), ou seja, seriam possível 

reconexões auráticas por meio de elementos fisgados pelo inconsciente ótico, 

um outro tipo de aura. Nossa proposta neste trabalho, no entanto, não foi o 

estudo dessa hipótese, mas sim abordar e vislumbrar possíveis exemplos 

acerca do conceito de inconsciente ótico, uma zona prenhe de simbologias que 

permanece mesmo em uma época de técnicas de imagem cada vez mais 

assediantes. 
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A intertextualidade da literatura para o cinema - caso da 

adaptação do romance Bellini e a Esfinge e o universo noir 

Natália de Oliveira Conte DELBONI1(Universidade Estadual Paulista – 

FAAC/Bauru-SP) 

Resumo: 
A cinematografia com inspiração na literatura é uma prática comum no mundo 

da sétima arte. Porém, quando falamos sobre o gênero noir, essa forma de 

fazer cinema fica mais clara. Tendo o noir cinematográfico nascido da literatura 

policial, este trabalho vai buscar as formas de análises para constatar as 

relações intertextuais existentes no conteúdo audiovisual de gênero noir. Como 

objeto desse trabalho teremos o romance de Tony Bellotto Bellini e a Esfinge e 

a sua adaptação cinematográfica homônima dirigida pelo cineasta Roberto 

Santucci. Para tal avaliação, vamos buscar referências teóricas em Júlia 

Kristeva, Mikhail Bakhtin e Robert Stam, entre outros autores de relevância 

acadêmica que serão o embasamento dessa discussão. 

Palavras-chave: intertextualidade, adaptação literária, cinema noir. 

1 Aluna regular do programa de pós-graduação nível mestrado em Comunicação Midiática da 
Universidade Estadual Paulista – FAAC/Unesp/Bauru. Sob orientação do Prof. Dr. Marcelo 
Magalhães Bulhões pesquisa as relações intertextuais entre a literatura e cinema noir norte-
americano em seu período clássico e a adaptação literária nacional Bellini e a Esfinge, 2001. 
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INTRODUÇÃO 

Infidelidade, traição, violação... Esses e outros termos são usualmente 

utilizados para se referir a uma adaptação literária. Comumente tida como uma 

cópia de um romance, o filme adaptado de uma literatura tende a ser cobrado 

pela sua fidelidade a obra original e cria expectativas ao telespectador leitor.  

Porém, é necessário partirmos do pensamento do teórico russo Mikhail 

Bakhtin para teorizar que além da liberdade de cada artista ao dirigir a sua 

adaptação, devemos pensar na prática intertextual e no dualismo já citado há 

muitos anos.  

Os estudos sobre os diálogos entre signos surgiram no meio do século 

XIX, quando Bakhtin começa a tratar em suas obras sobre semiótica e estética 

da linguagem as relações existentes em diversos textos, como se esses se 

entrelaçassem formando uma trama com seus significados. 

Segundo o estudioso da comunicação e cinema Robert Stam, em seu 

ensaio “Teoria e Prática da Adaptação: da fidelidade à intertextualidade”, a 

semiótica estruturalista das décadas de 1960 e 1970, tratava somente das 

significações compartilhadas pelos sistemas textuais. No entanto, com os 

estudos de Julia Kristeva e Gerad Genette, no final da década de 70, a teoria 

da intertextualidade ganha força diante das questões sobre adaptação 

cinematográfica. “Similarmente, enfatizam a interminável permutação de 

textualidades, ao invés da “fidelidade” de um texto posterior a um mundo 

anterior, e desta forma também causam impacto em nosso pensamento sobre 

adaptação” (STAM, 2006, p. 21). 

Ele ainda ressalta que um filme enquanto “cópia”, pode ser original para 

as cópias subsequentes, é só observar as inspirações literárias que temos com 

o passar dos anos do mundo da sétima arte. “O “original” sempre se revela

parcialmente “copiado” de algo anterior; A Odisséia remonta à história oral 

anônima, Don Quixote remonta aos romances de cavalaria, Robinson Crusoé 

remonta ao jornalismo de viagem, e assim segue ad infinitum”. (STAM, 2006, p. 

22). 

Com o passar dos tempos, muitos romances foram grandes inspiradores 

para adaptações cinematográficas. Na década de 40, com a acessão dos 

romances policiais, surge o gênero noir, um estilo de filme que se constitui 
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basicamente de adaptações de romances e contos de revistas, as chamadas 

pulp magazine.  

Sendo assim, esse trabalho vai analisar como podemos utilizar a teoria 

da intertextualidade para análise audiovisual, avaliando o dialogismo entre os 

meios  literatura para o cinema e entre o cinema americano noir clássico e o 

filme nacional da década de 90, Bellini e a Esfinge.  

Na primeira parte desse artigo vamos retomar noções sobre a teoria da 

intertextualidade de Mikhail Bakhtin e Julia Kristeva, permeando pelas teorias 

do cinema citadas por Robert Stam e questões sobre o estilo cinematográfico 

proposto por David Bordwell. 

Na segunda parte, vamos partir para análise prática de quadros do filme 

Bellini e a Esfinge e dois filmes clássicos do noir: O falcão Maltês (1941 – John 

Huston) e À Beira do Abismo (1946 – Billy Wilder). O cotejo se dará a partir de 

quadros entre os filmes para poder observar as correspondências intertextuais 

entre eles. 

Todo esse material será baseado na teoria da intertextualidade. Nosso 

objetivo é mostrar como que a inter-relação entre textos não se dá somente no 

literário, mas também entre amostras audiovisuais, que conta com demais 

elementos estilísticos a serem analisados. A questão da adaptação 

cinematográfica é válida na reflexão de como se dá o caminho intertextual do 

literário para o cinematográfico, sendo que, o contrário também é válido dentro 

do gênero noir. 

 
1. Revendo a noção de intertextualidade 

A noção de intertexto diz respeito à incorporação de elementos de outros 

textos, podendo-se reconhecer tal atributo quando um autor constrói sua obra 

com referências verbais, imagens ou sons, a outras obras e autores (e até da 

sua própria), como uma forma de “complemento” ou de elaboração de novos 

sentidos.  

Laurent Jenny, em artigo na Revista Poétique 27, explica que a 

intertextualidade não só direciona a definição de um código, mas está 

explicitamente presente em relação ao conteúdo formal da obra. “Assim sucede 

em todos os textos que deixam transparecer a sua relação com outros textos: 

imitação, paródia, citação, montagem, plágio, etc.” (Poétique 27, Pg. 06).  
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O conceito de intertextualidade surgiu com Julia Kristeva a partir de 

estudos e contribuições de Mikhail Bakhtin, filósofo russo, teórico da cultura e 

da linguagem humana. Com influência do marxismo, Bakhtin embutia em seus 

estudos de linguística, questões sociais e filosóficas calcadas do materialismo 

histórico. Os signos para Bakhtin tinham função ideológica e não somente 

estrutural. Ele propôs categorias teóricas diversas de relações entre os signos, 

como dialogismo, cronotopo, polifonia, campo, anunciação, entre outros.  

O termo intertextualidade surgiu na década de 60. Antes, o termo 

dialogismo, expressão cunhada por Bakhtin na década de 1930, remetia à 

necessária relação entre qualquer texto e todos os demais textos. Segundo 

Stam, (2010, p. 225), "um enunciado, para Bakhtin, diz respeito a qualquer 

"complexo de signos", de uma frase dita, um poema, uma canção, uma peça, 

até um filme". Bakhtin defende que não existe estrutura narrativa totalmente 

pura ou imparcial, imune a algum tipo de influência. Todas as construções 

discursivas existentes têm a sua derivação, por mais singelas que sejam. “Os 

enunciados não são indiferentes entre si, nem se bastam cada um a si mesmo, 

uns conhecem os outros e se refletem mutuamente uns nos outros”, 

(BAKHTIN, 2003, p.297). 

“Para Júlia Kristeva, que introduziu o termo intertextualidade a partir das 

contribuições de Bakhtin, o discurso é um cruzamento de superfícies textuais, 

um diálogo de várias escrituras, um cruzamento de citações.” (FIORIN, 2008. p. 

51). Ela considera que uma narrativa é encontrada também em outras 

narrativas, podendo pertencer ou não à mesma natureza, o que podemos 

chamar de um processo intertextual. 

“O sentido do verossímil não tem mais objeto fora do discurso, a 
conexão objeto-linguagem não lhe diz respeito, a problemática do 
verdadeiro e do falso não tem nada a ver com ele. O sentido 
verossímil finge preocupar-se com a verdade objetiva; o que a 
preocupa efetivamente é sua relação com um discurso cujo <<fingir-
ser-uma-verdade-objetiva>> é reconhecido, admirado e 
institucionalizado. O verossímil não conhece; não conhece senão o 
sentido que, para o verossímil não tem a necessidade de ser 
verdadeiro para ser autêntico (KRISTEVA, in Barthes at all, 1972) 

 Jenny indica que a intertextualidade traz um problema “delicado” de 

identificação e levanta questões como: “A partir de que altura se pode falar de 

presença dum outro texto noutro, em termos de intertextualidade? Vamos tratar 
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do mesmo modo a citação, o plágio, e a simples reminiscência” (POÉTIQUE, 

1979, p. 12).  

Barros e Fiorin lembram que qualquer discurso, seja ele qual for, nunca 

é totalmente autônomo. “Suportado por toda uma intertextualidade, o discurso 

não é falado por uma única voz, mas por muitas vozes geradoras de muitos 

textos que se entrecruzam no tempo e no espaço, a tal ponto que se faz 

necessária toda uma escavação”. (BARROS E FIORIN, 1999, p.45). Ou seja, 

todo texto é absorção e transformação de outro texto.  

Stam ainda sustenta que a intertextualidade é um conceito teórico a ser 

estudado atenciosamente, principalmente à medida que um texto se relaciona 

com outros sistemas de representação: "Até mesmo para discutir a relação de 

uma obra com suas circunstâncias históricas, devemos situar o texto no interior 

do seu intertexto, para não relacionar tanto o texto com o intertexto a outros 

sistemas de séries que constituem o seu contexto." (STAM, 2010, p. 227).  

Vele atentar ao fato de que para Bakhtin um signo nunca surge de forma 

genuína. Sempre um signo provém de outro signo e geraria outro signo, 

formando uma cadeia infinita de relações signitárias. As palavras são tecidas a 

partir de uma multidão de fios ideológicos e servem de trama a todas as 

relações sociais em todos os domínios. É, portanto claro que a palavra será 

sempre o indicador mais sensível de todas as transformações sociais. 

(BAKHTIN, 1995, p.41) 

Assim, acessamos a associação entre literatura de massa e o campo 

audiovisual da ficção midiática: “Transpondo tal noção para o domínio da ficção 

midiática, pode-se falar em intertextualidade quando uma narrativa torna claro 

o processo de assimilação dos procedimentos constitutivos de outra narrativa.”

(BULHÕES, 2009, p. 128). 

Roman Jakobson foi o primeiro teórico a utilizar o termo tradução 

intersemiótica em texto que aborda aspectos linguísticos da tradução. 

Jakobson estabelece três tipos de tradução: a intralingual, a interlingual e a 

intersemiótica, sendo esta última definida por ele como “interpretação de signos 

verbais por meios de sistemas de signos não verbais” (JAKOBSON, 1968, 

p.65). Júlio Plaza envolve-se analiticamente com a tradução intersemiótica,

atuando na dinâmica que envolve diversas formas artísticas. No âmbito geral 

das artes, ele chama o fenômeno de “trânsito criativo”, delineando as próprias 
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formas ao se transformar um discurso verbal em diversas formas artísticas, em 

que atuem interferências de tempo e espaço. “Os princípios normativos de uma 

forma estética impõem um comportamento a essa forma que afeta a sua 

configuração, ao mesmo em que essa ordem se reflete no interior de seu 

sistema” (2010, p.72).  

A importância de se analisar teoricamente adaptações cinematográficas 

e demonstra a importância de relacionar teóricos como Julio Plaza e Bakhtin. 

Os sistemas de linguagem se relacionam como uma Tradução Intersemiótica 

de planos de expressões diferentes, como por exemplo, a obra literária e o 

cinema que constitui campos atraentes para estudos dos âmbitos intertextuais. 

2. O noir literário e a intertextualidade
O gênero noir tem sua origem a partir das narrativas literárias de 

investigação, com inspiração em detetives “clássicos” como Dupin, de Edgar 

Allan Poe, ou Sherlock Holmes, de Conan Doyle. No entanto, o que se tornaria 

conhecido como literatura noir, deixaria os clássicos padrões do protagonista 

para a permanência de um detetive mais profissional e refletindo a realidade da 

sociedade da época. 

Em 1938, Dashiell Hammett, lança o verdadeiro ícone da literatura noir, 

que mais tarde inspiraria diretamente outros romances, entre eles obras de 

Raymond Chandler, o detetive Sam Spade. Esse tipo de literatura popular não 

demoraria a chegar nas telas do cinema. Filmes passaram a ser produzidos 

sob sua inclinação direta, buscando refletir as marcas reconhecíveis daquelas 

histórias, quando não são diretamente adaptados de tais obras conhecidas 

como pulp fiction, levando à grande tela a encarnação de personagens já 

queridos do público.  

Na década de 40, ao final da Segunda Guerra Mundial, e com a abertura 

dos países envolvidos no conflito, essas películas chegam à França. A partir de 

então, essas obras passam a serem denominadas como filme noir pela 

primeira vez. Marcel Duhamel, em 1945, cria a Série Noire, onde publicavam 

histórias policiais de autores como Dashiell Hammet e Raymond Chandler, 

entre outros. “Film noir foi a expressão inventada pelos críticos franceses do 

período imediatamente posterior à Segunda Guerra Mundial para designar um 

grupo de filmes criminais americanos, produzidos a partir dos anos 40, com 
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certas particularidades temáticas e visuais que os distinguiam daqueles feitos 

antes da guerra”. (MATTOS, 2001, p. 11).   

É preciso perceber a mudança de paradigmas que o noir proporcionou à 

narrativa de enigma clássica. Basicamente, a literatura clássica de enigma foi 

criada por Edgar Allan Poe, com o seu detetive C. Auguste Dupin. Suas 

principais obras foram os contos “Assassinatos na Rua Morgue”, “O Mistério de 

Marie Roget” e “A Carta Roubada”. Influenciado pelo positivismo de August 

Comte, Dupin é uma máquina de raciocínio imune aos acontecimentos 

criminosos, pois, já na narrativa, não haverá perigos derivados do crime em 

questão. Dupin desvenda os maiores mistérios de dentro de sua casa, sentado 

em sua poltrona, somente com seus poderes incríveis no uso do pensamento 

lógico, cujos fatos são narrados por um fiel amigo-narrador, do qual nada 

sabemos, mas com o qual nos identificamos, já que, como nós, ignora os 

motivos do crime e não possuímos os incríveis dons de raciocínio de Dupin. 

Essa inclusão de um mesmo personagem em diferentes histórias sem ser uma 

sequência, como uma trilogia, por exemplo, também será uma das 

contribuições de Poe.   

A própria invenção do gênero policial é, na verdade, consequência de 

uma nova concepção da literatura proposta por Poe; é essa concepção que 

fará com que o autor consiga imaginar uma novela policial, isto é, uma 

combinação de ficção não mais com o deixar-se tomar pela inspiração e pela 

fantasia, ou com o liberar potencial de criatividade, mas sim uma combinação 

de ficção com raciocínio e interferências lógicas. (REIMÃO, 1983, P. 19).   

Então, surge outro personagem que conquistaria o gosto de leitores com 

extraordinário sucesso. O mais famoso dos detetives nasce da inspiração em 

Poe e passa a ser um verdadeiro ícone da literatura policial. Seu autor, Conan 

Doyle, leva Sherlock Holmes para quatro romances e cinco livros de contos 

que, anos depois, se traduziriam para o cinema com o ator Basil Rathbone, 

considerado por muitos o melhor intérprete do célebre detetive. Talvez Holmes 

seja um dos primeiros personagens adaptados para o cinema, e um dos que 

ganharam maior visibilidade mundial. Holmes e Dupin possuem características 

muito próximas, como se pode perceber numa leitura sumária das obras em 

que aparecem, as quais consolidariam o gênero, que passaria, com o tempo, a 

ser reconhecido como de narrativa “clássica” de enigma. Passado o início do 
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século XX, chegada a década de 30, podemos observar uma mudança na 

literatura policial. Estando às vésperas da Segunda Guerra Mundial e da queda 

da Bolsa de Nova York em 1929, o mundo vive uma reviravolta em distintas 

áreas.   

E, ao nível das ideias, estamos presenciando uma importância crescente 

da filosofia de Nietzsche, do vitalismo de Bergson, da psicanálise e os 

primórdios do Existencialismo, que engendram um clima natural que se opõe 

ao otimismo racionalista oriundo do Positivismo. (REIMÃO, p. 55, 1983).    

Surge a Série Negra ou a Série Noire, criado por Dashiell Hammet, em 

especial com seu romance O Falcão Maltês. Seu detetive, Sam Spade, foge do 

perfil de Holmes ou Dupin. A educação, elegância, sutileza dos detetives da 

narrativa de enigma dão lugar a um novo perfil. Spade é o primeiro investigador 

rude, vulgar, áspero, deselegante, para quem desvendar resolver casos 

criminais é uma fonte de renda. E vale lembrar que, ao contrário dos clássicos 

detetives, que decifravam racionalmente um crime que já aconteceu, na 

narrativa do noir outros assassinatos poderão ocorrer, até a última página. Não 

há seguranças ou garantias para o detetive, que se vê em teias num mundo da 

escória da grande cidade. E se o véu da suspeita se estende a todos, os 

supostos assassinos, a polícia ou sedutoras mulheres, o detetive deve agir 

também para proteger a própria pele.    

3. Bellini e a Esfinge e os clássicos noir cinematográfico
Bellini e a Esfinge é um romance de 1995, do escritor Tony Bellotto e 

adaptado para o cinema pelas lentes de Roberto Santucci, em 2001. O Falcão 

Maltês, considerado a primeira obra cinematográfica do gênero noir foi 

adaptada por John Houston para o cinema em 1941, a partir da obra literária de 

Dashiell Hammett, de 1932. À Beira do Abismo, também adaptada da obra 

homônima de Raymond Chandler, de 1939, em 1946 pelo diretor Howard 

Hawks. As três obras citadas, objetos de análise desse trabalho, se relacionam 

em narrativas e estéticas características do gênero, e é isso que veremos a 

partir de então. 

O noir tem sua estética cinematográfica bem definida dentro da história 

do cinema mundial, principalmente quando falamos das obras produzidas pelo 

cinema norte-americano. Os principais eixos da narrativa de filmes com raízes 
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no gênero noir são: personagens, temas, tons, atmosfera, estrutura narrativa e 

o estilo visual presentes em quase todas as obras.

O protagonista sempre são os detetives de diversas origens: 

particulares, policiais, jornalistas e até mesmo cidadãos, porém, todos com as 

características inspiradas nos detetives da clássica literatura. O personagem 

masculino, quase sempre tem comportamentos masoquistas, e com habilidade 

incrível em descobrir a traição da mulher e usa sua paixão intensa como 

demonstração de luxúria e autopunição. 

A Femme Fatalle, a mulher de destaque nos roteiros cinematográficos 

do gênero é retratada pela sedução, astúcia e independência. Para retratar tais 

personalidades, o cinema buscou recursos como enquadramento, angulação, 

movimento de câmera e iluminação. “Estão quase sempre colocadas 

opressivamente no centro do quadro e/ou primeiro plano ou atraindo o foco 

para si mesmas no fundo”, (MATTOS, 2001, pg. 39). Segundo o autor, 

parecem dirigir a câmera irresistivelmente para elas quando se movimentam, e 

assim, passar a sensação de que o protagonista a persegue com os olhos. 

Os cenários nessas obras também têm semelhanças importantes a 

serem observadas. O plano de fundo é sempre a cidade grande, industrializada 

e invadida pelas consequências do pós-segunda Guerra Mundial. Na maioria 

das vezes recriadas em estúdios de produção e com degradês do 

expressionismo alemão e tons realistas, integrando elenco e cenário em uma 

atmosfera de tensão e mistério. 

A grande cidade é representada por elementos como becos e ruas 

escuros cheios de neblina e, quase sempre, molhados. Os ambientes são 

boates, restaurantes, quartos de hotéis, escritórios e apartamentos com 

decoração que deixem clara a classe social dos envolvidos na história. Alguns 

filmes também trouxeram cenários mais exóticos, como podemos observar no 

filme A Dama de Shangai, de 1948, do diretor Orson Welles. Parte da narrativa 

se passa em um teatro chinês e em um parque de diversões.  

A decoração também é composição de uma mise-en-scéne elaborada e 

pensada detalhadamente para os filmes noirs. Segundo Mattos, é a 

composição desses elementos que proporcionam a caracterização tanto dos 

personagens quanto dos cenários que compõem as filmagens. Mas o que mais 
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podemos perceber é o quão temos de referências aos hard-boiled dos 

romances de Dashiell Hammett e Raymond Chandler. 

Recurso que aproxima o cinema da literatura é a voice over. O filme 

consegue traçar estados mentais do protagonista por meio da narração. Esse 

recurso, quando introduzindo e acompanhando um fato anterior ou como 

recurso de flashback é uma das maiores características das estratégias da 

literatura noire. 

A voice over ou narração em off é um recurso muito utilizado nos filmes 

noirs e que faz grandes referências com a literatura. O ponto de vista do 

personagem também pode ser retratado pelo uso da câmera subjetiva, que nos 

alinha com os pensamentos do protagonista. Segundo Mattos (2001, p. 35), 

após a Segunda Guerra Mundial, o aparecimento de novas câmeras mais leves 

como Arriflex ou Cuninghan proporcionaram aos cinegrafistas maior liberdade e 

capacidade de filmar posições que antes não era possível. 

Podemos observar no filme A Dama no lado, de 1947, um dos exemplos 

mais clássicos da narração subjetiva proporcionada pelo uso das novas 

câmeras.  O filme começa com o detetive revelando que reviveremos 

visualmente a sua experiência durante o filme. Porém, não é possível ver o 

protagonista, somente vemos o que ele vê, através da câmera subjetiva. É 

como se a câmera o detetive fossem uma coisa só. 

A iluminação é o ponto chave da dramaticidade. Muito usado pelos 

estúdios de Hollywood na década de 30, o noir enfatiza o uso de iluminação em 

chave baixa ou escura opondo-se diretamente à iluminação em chave alta ou 

brilhante. Para Mattos, a iluminação brilhante resulta em cenário iluminado e 

com poucos contrastes de luz e sombra. Na iluminação escura, o cenário fica 

pouco iluminado e produz constante oposição de áreas de luz e escuridão. “A 

iluminação escura já era um elemento dos filmes de horror e policiais, mas é 

possível que a literatura criminal também tenha contribuído para os efeitos de 

iluminação noire” (MATTOS, pg. 45, 2001). 

Ursini e Duncan, 2012, retratam que a baixa iluminação dessas obras 

também sofrem influências das artes, ao estilo de Rembrant ou Caravaggio. 

Diretores do gênro levaram esse estilo ao seu mais alto nível em filmes como 

Fuga do Passado (1947 – direção: Jacques Tournear), Pacto de sangue (1944 

– direção: Billy Wilder) e Moeda Falsa (1947 – Direção: Anthony Mann).
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Em todos esses elementos citados, é possível observar influências do 

expressionismo alemão dos anos 20. A concentração na expressão dos 

sentimentos, a distorção visual, uso exagerado da luz e interpretações 

exacerbadas são algumas dessas referências. Porém, é na fotografia noir que 

podemos observar maiores influências do período germânico. 

Podemos perceber essas referências no cinema noir com o uso 

exagerado de ângulos, primeiros planos, câmera oblíqua, linhas horizontais 

cruzadas com verticais e nas variações de posicionamentos de luz. O ponto 

chave da fotografia noir é a maior profundidade de campo, deixando o quadro 

nítido somente o fundo, e os demais planos desfocados, para causar maior 

interação entre o homem e as forças representadas pelo ambiente noir. 

Mattos explica que existem duas maneiras de se conseguir esse efeito: 

aumentando a quantidade de luz que entra na lente ou usando maior distância 

focal. “Obviamente, por causa dos baixos níveis de luz envolvidos na 

iluminação em chave baixa e nas filmagens de cenas noturnas realmente de 

noite, foram usadas as lentes grandes angulares” (Mattos, p. 45, 2001) 

Complementando o estilo fotográfico, a direção desses filmes também 

fugiram do tradicional, rompendo com o equilíbrio da composição das cenas. A 

mis-en-scéne parte de uma “descomposição” do que se diz à ocupação de 

atores e objetos. Os recursos utilizados para se conseguir esses efeitos são: 

uso das câmeras alta e baixa, abolição do ponto de referência e uso excessivo 

de close up. A montagem dos planos é o grande final do processo de 

construção do film noir, opondo-se a mudanças de planos radicais. Uso de 

corte do primeiro plano para o plano em câmera alta da vítima ou em travelling. 

É importante que a imagem vista nas telas se torne inteligível, para isso, 

o noir também recorre ao contexto de mis-en-scéne, ou seja, a arte de colocar

em um púnico quadro os elementos necessários para tal cena. Segundo 

Bordwell, o espectador percorre a imagem com o olhar, concentrando-se em 

áreas de conteúdo elevado de informação. “Elas tendem a se fixar em 

elementos específicos, como rostos, olhos e mãos, em características de 

composição vívidas e proeminentes, como áreas onde há contraste dos valores 

de luz ou cruzamento de vetores, e no movimento” (Bordwell, p. 231, 2012). 

Assim, percebemos detalhes nas cenas das obras do gênero, seja nos objetos 

ou nos próprios personagens. 
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4. Análise da Narrativa Visual
Segundo Reis e Lopes, o termo “narrativa” pode ser compreendido por 

diversas nuances: enquanto enunciado, como conjunto de conteúdos 

apresentados por esse enunciado, como o ato de os relator ou como a forma 

que nos interessa nesse trabalho “narrativa como modo (v.), termo de uma 

tríade de “universais” (lírica, narrativa e drama) que, desde a Antiguidade e não 

sem hesitações e oscilações, tem sido adotada por diversos teorizadores”. 

(REIS E LOPES, p. 66, 1998) 

A narrativa, para Bruce Block pode ser compreendida como na definição 

de Reis e Lopes, porém, ela se desdobra também como Estrutura Visual da 

Narrativa. Segundo ele, para compreensão das relações visuais é necessário 

compreender a relação principal de uma história a partir de três partes básicas: 

exposição (início), conflito (meio) e resolução (fim).  

Segundo Jullier e Maria (2009, p. 23) para o cinema, em suas formas 

mais habituais, a narrativa tem suas acepções intimamente ligadas a forma em 

que a câmera coloca o telespectador como testemunha, proporcionando ponto 

de vista imparcial, invisível ou privilegiada.  

Para nós, o importante é salientar que a narrativa do cinema também 

segue a mesma linha da narrativa textual e aplicada no audiovisual. Isso 

influencia diretamente a linguagem cinematográfica que convertida em estética 

ganha forma e uma narrativa também visual. Esse capítulo vai fazer algumas 

análises estilísticas de quadros dos filmes Bellini e a Esfinge, O Falcão Maltês 

e À Beira do Abismo, sendo os dois últimos clássicos do gênero noir. 

Os quadros abaixo são dos filmes Bellini e a Esfinge e O Falcão Maltês. 

Ambos mostram uma proximidade de mis-en-scéne na composição de um dos 

cenários mais importantes do gênero noir: o escritório do detetive. Os quadros 

possuem a mesma composição visual dos elementos presentes. É possível 

observar a presença de linhas delimitando a profundidade de campo, 

priorizando a localização das personagens da cena. A profundidade de campo 

proporciona maior significação narrativa da trama, o que é proporcionada pela 

relação com a luz. “Em uma concepção clássica do cinema ligando o fundo à 

forma, a profundidade de campo fraca permite representar um personagem 
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perdido em seus pensamentos, ou que deixe de prestar atenção no que se 

passa a sua volta”. (LULLIER E MARIE, 2009, p. 31).  

Nesse caso, a profundidade exprime a seriedade e tensão do momento. 

Em ambos casos é o primeiro encontro do detetive com personagens 

secundários da história. No gênero noir, a profundidade de campo é um fator 

importante, pois, para consegui-lo é preciso algumas observações técnica: 

quanto maior a quantidade de luz que cai sobre a cena, mais fácil obter grande 

profundidade de campo. No noir, o jogo de luz é imprescindível para o 

contraste entre o branco e o preto tão característico. Nos quadros abaixo, 

podemos perceber o contraste da luz muito presente e favorecendo a 

profundidade de forma incisiva.  

 

 

Bellini e a Esfinge, 2001. Direção: Roberto Santucci 

O Falcão Maltês, 1941. Direção: John Huston 
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Não podemos falar de noir, sem citarmos a questão da iluminação. Em 

todos os filmes do gênero podemos observar o uso intensivo da luz para os 

contrastes de cores, acentuando os efeitos e sombras. Nos quadros já 

comentados e nos quadros abaixo é possível perceber o quanto esse recurso é 

utilizado com maestria.  

A primeira imagem é uma reprodução de À Beira do Abismo, no filme, o 

detetive Philip Malowe é tomado pela único feixe de luz do quadro, refletindo 

em sombras no fundo que mostram a obscuridade do local. Já em O Falcão 

Maltês, o uso da luz, além do clima do clima de tensão que proporciona, o 

elemento sombra nos traz uma percepção de uma nova narrativa através da 

sombra de prédios da cidade que está ao lado de fora do escritório de Sam 

Spade.   

Através de uma relação intertextual, podemos ver que em Bellini e a 

Esfinge, o uso da luminosidade é elevado ao grau máximo do suspense noir. 

Nesse quadro, a luz é tão contrastante que não é possível observar com nitidez 

o nosso detetive, que deixa claro somente a sua silhueta. Esse contraste todo

só é possível pela proporção de luz que existe no elemento túnel atrás da 

imagem de Bellini, o que indica o que foi dito acima, sobre a intensidade 

luminosa para o efeito de profundidade de campo. 

É importante perceber que a mesma sensação de tensão que temos nos 

filmes tradicionais do gênero, retratada através do uso da luminosidade, 

também acontece em Bellini e a Esfinge.  

À Beira do Abismo, 1946. Direção: Howard Hawks 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Nesse trabalho pudemos obervar que Bellini e a Esfinge tem ligações 

estéticas vinculadas ao gênero noir tradicional das décadas de 40 e 50. Isso foi 

possível mostrar através da teoria da intertextualidade de Mikhail Bakhtin e 

Júlia Kristeva.  

Através das referências intertextuais dos quadros analisados entre os 

três filmes desse trabalho, localizamos influências visuais estilísticas entre eles. 

O que nos comprovou que Tonny Belloto e Roberto Santucci foram buscar nas 

raízes do noir elementos para abrilhantar Bellini e a Esfinge. Através das duas 

concepções de profundidade de campo e iluminação foi possível fazer essa 

comprovação.  

Bellini não só é um detetive com características narrativas muito 

próximas de detetives da narrativa clássica de investigação como Sam Spade e 

Philip Marlowe, como também, explora alguns elementos como o excesso de 

bebida, sagacidade e a sedução com as personagens Famme Fatale do noir. 

O Falcão Maltês, 1941. Direção: John Huston 

Bellini e a Esfinge, 2001. Direção: Roberto Santucci 
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É importante acrescentar que o gênero noir é propício para sua análise 

através dos conceitos sobre intertextualidade devido a sua origem. Podemos 

afirmar que o gênero nasce a partir das influências estilísticas da literatura 

policial, desde Sir Conan Doyle. Além disso, a partir das histórias publicadas 

nas chamadas pulp magazine surgiram filmes adaptados para a grande tela do 

cinema, iniciar com a literatura de Dashiell Hammet e o seu O Falcão Maltês.  

Sendo assim, a comprovação intertextual presente mostra que essa é 

uma teoria propícia para análises de materiais audiovisuais, em especial em 

adaptações cinematográficas que mostram as relações entrelaçadas nas 

vertentes entre literatura x cinema e cinema x literatura. 
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O "potencial icônico" da imagens: um estudo sobre a 
circulação das fotografias de Theodor Preising 

Eric DANZI LEMOS (Universidade de São Paulo - USP)1 

Resumo: 
Propomos um estudo da circulação das fotografias de Theodor Preising (1883-

1962)  aplicando a noção de "potencial icônico" descrita por Ulpiano T. Bezerra 

de Meneses no texto A fotografia como documento - Robert Capa e o miliciano 

abatido na Espanha: sugestões para um estudo histórico. Identificaremos por 

meio da análise morfológica, elementos relacionados aos atributos formais que 

agem como vetores no processo de “iconização” da imagem. A partir de uma 

fotografia da Rua São Bento, no centro de São Paulo, tomada durante a 

década de 1920, tentaremos identificar elementos associados com o trânsito 

recorrente da imagem em diversos circuitos no contexto de produção, bem 

como sua sobrevivência e reativação contemporânea. 

Palavras-chaves: fotografia, circulação, potencial icônico. 

1 Mestrando em História Social pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 
Universidade de São Paulo (FFLCH-USP) com bolsa da Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo (FAPESP). 
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Entre as décadas de 1920 e 1940, Theodor Preising2 produziu álbuns de 

lembranças e cartões-postais em estabelecimento próprio localizado 

inicialmente em Santana na zona norte de São Paulo3. Os cartões-postais e 

álbuns eram também colocados à venda em livrarias e estabelecimentos do 

ramo no centro de São Paulo, como por exemplo, a Casa Rosenhain na Rua 

São Bento4. Paralelamente, prestava serviços de documentação fotográfica 

sob encomenda para órgãos públicos e privados, como por exemplo, para a 

Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo e no início da década de 

1930 para a Companhia de Terras Norte do Paraná (CTNP). 

As diversas inserções do fotógrafo inevitavelmente se materializaram em 

seu repertório de imagens possibilitando a difusão em circuitos que por vezes 

se confluem. Por exemplo, as fotografias com a temática agrícola do café e da 

banana no interior do estado de São Paulo foram publicadas pela Secção de 

Rotogravura do jornal O Estado de S. Paulo5 em 1928, após serem 

"gentilmente offerecidas pelo Sr. Theodor Preising"6. De modo semelhante, 

uma série de fotografias documentando a atividade algodoeira no interior do 

estado, integrou uma exposição na Bolsa de Mercadorias de São Paulo7 em 

2 Theodor Preising (1883-1962) nasceu em Hildesheim na Alemanha e chegou ao Brasil em 
1923. Durante a década de 1920, o fotógrafo alemão naturalizado brasileiro em 1941, se 
dedicou à produção de álbuns fotográficos, cartões postais e à prestação de serviços de 
documentação fotográfica para a Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo. Na década 
seguinte, enquanto manteve em atividade seu estabelecimento fotográfico, trabalhou para a 
Companhia de Terras Norte do Paraná (CTNP), para o Touring Club do Brasil e em 1936 
juntamente com Benedito Junqueira Duarte (1910-1995) atuou na revista S. Paulo. Em 1938, 
Theodor Preising entrou para o funcionalismo público por nomeação como fotógrafo do 
Departamento de Propaganda e Publicidade do Estado de São Paulo (DPP). Em 1941, o DPP 
se tornou o Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda (DEIP), diretamente 
subordinado ao Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP). No DEIP, Theodor Preising 
atuou na Divisão de Turismo e Diversões Públicas e na Divisão de Divulgação que fornecia 
material para a Agência Nacional. Em 1949, após a extinção do DEIP, Theodor Preising se 
transferiu para o Serviço de Documentação do Departamento de Cultura e Ação Social da 
Universidade de São Paulo (USP) e se aposentou em 1952. Ao final de sua vida, o fotógrafo 
legou um arquivo contendo 15.061 imagens que atualmente pertence ao bisneto Douglas 
Aptekmann e sua esposa Lúcia. 
3 Localizado à Rua Voluntários da Pátria, 506. Conforme registro na Junta Comercial do Estado 
de São Paulo (JUCESP), o estabelecimento entrou em atividade em 11 de março de 1927 e 
tinha como objeto social o “comércio varejista de artesanatos e de souvenires”. 
4 Cf. Correio Paulistano, 10/10/1928, p. 5, O Estado de S. Paulo, 10/10/1928, p. 8, Id., 
19/11/1930, p. 5. 
5 Cf. O Estado de S. Paulo, Secção de Rotogravura, 19/10/1928, p. 10, Id., 26/10/1928, p. 10. 
6 Op. cit., 19/10/1928, p. 10. 
7 Op. cit., 06/09/1938, p. 1. 
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1938 e foi publicada posteriormente no Suplemento em Rotogravura do jornal 

O Estado de S. Paulo8 em 1939. 

 Da vasta produção do fotógrafo, separamos nos estudos de circulação 

realizados em meios impressos e digitais um exemplo de imagem recorrente9 

em diversos circuitos. Trata-se de uma fotografia da Rua São Bento no centro 

de São Paulo tomada durante a década de 1920 (Figura 1). 

  
Figura 1 - Cartão-postal (9 x 14 cm), SÃO PAULO. BRASIL. Rua Sa. Bento de Praça Patriarch. 
Bilhet postal Artista n. 206, Marca registrado, Editor. São Paulo Caixa Postal n. 26573, sem 
data. Acervo: Museu Paulista da USP. 

No cartão-postal (Figura 1), a imagem colorizada foi impressa por meio 

de um processo fotomecânico disponível à época. A datação e a autoria só 

puderam ser atribuídas em função de um estudo da circulação abrangendo 

publicações e outras coleções. Como por exemplo, a coleção particular de 

Apparecido Jannir Salatini. O exemplar em papel fotográfico pertencente à 

coleção particular (Figura 2), apresenta no verso as iniciais "TP" que indicam a 

autoria e a edição do fotógrafo Theodor Preising. As informações manuscritas e 

de postagem apontam, além da data correspondente ao ano de 1927, um 

destino usual desses materiais visuais que normalmente eram enviados por 

8 O Estado de S. Paulo, Suplemento em Rotogravura, n. 132, março de 1939. 
9 A pesquisa por imagens realizada pela internet por meio do site Google Imagens 
<http://www.google.com/imghp>, retornou 51 ocorrências de itens idênticos e 1 imagem 
visualmente semelhante. Alguns exemplos dessa difusão serão abordados a seguir. Na 
pesquisa em meio impresso a imagem foi encontrada em 4 publicações que também serão 
apresentadas mais adiante. 
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imigrantes para entes em sua terra natal, neste caso específico, para Lucca, 

Itália. 

Figura 2 - Cartão-postal (9 x 14 cm), São Paulo, Rua Bento, Bilhete Postal, TP. Circulado em 
1927. Coleção particular de Apparecido Jannir Salatini. 

Um cartão-postal idêntico ao do acervo do Museu Paulista foi colocado à 

venda no site MercadoLivre.com10, neste caso, apresentado como mercadoria, 

sem qualquer preocupação em relação à autoria ou com a data, apenas com a 

informação de que tratava-se de um postal "antigo". Por sua vez, no site do 

Histórico Demográfico do Município de São Paulo11, desenvolvido pela 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU), uma reprodução do 

postal é tratada como documento visual em uma galeria de fotos sobre a 

cidade de São Paulo durante a década de 1920. Porém, a parte inferior da 

imagem contendo a legenda foi recortada e as únicas informações contextuais 

disponibilizadas são: "Rua São Bento, no cruzamento com a Rua da Quitanda, 

em 1929. Cartão postal colorizado". 

Ainda em relação à pesquisa pela recorrência em ambiente digital, 

encontramos a aplicação da mesma imagem em blogs como Memórias 

10 O item foi negociado pelo valor de R$ 16,00 no site MercadoLivre.com. Disponível em: 
<http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-539397027-carto-postal-antigo-so-paulo-rua-so-
bento-praca-patriarca-_JM>. Acesso em: 03 dez. 2014.  
11 Cf. site Histórico Demográfico do Município de São Paulo. Disponível em: 
<http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/1920.php>. Acesso em: 15 abr. 2015. 

102



 Anais 
19-22 maio - Londrina-PR 

Universidade Estadual de Londrina 
Sentimentais de João Miramar12 e Paulicéia Desvairada13. Ambos reproduzem 

o conteúdo do site da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano 

(SMDU), prevalecendo no segundo um viés memorialista. O primeiro, trata-se 

de um trabalho acadêmico desenvolvido por alunos do curso de Design Digital 

da Universidade Anhembi Morumbi. O título do blog faz referência a um livro de 

Oswald de Andrade (1890-1954) e utiliza a imagem sem as informações de 

contexto apenas para ilustrar o trecho "Morava em cinco andares Rua de São 

Bento. Eu levava-lhe por noites paralelas um colete de veludo rapapé com 

jornais melados"14. 

 Verificamos, portanto, que no contexto de produção ainda que houvesse 

a preocupação do fotógrafo em inserir e controlar legendas e créditos, na 

circulação a permanência de tais informações não é garantida. Dados 

referentes à imagem são perdidos ou retirados e outros atributos podem ser 

agregados ao material visual como, por exemplo, o adjetivo generalizante 

"antigo". Qualidade esta, que para o mercado de antiquariato pode conferir 

valor monetário ao objeto, mas para o uso documental com pretensão histórica 

ou memorialista, pouco ou nada diz além de acarretar prejuízo para o 

entendimento do passado como processo histórico. 

 Para prosseguirmos com a análise da circulação da fotografia da Rua 

São Bento tomada por Theodor Preising por volta de 1927, convém 

levantarmos alguns aspectos acerca de seus traços morfológicos a partir dos 

quais poderemos pensar em termos de seu potencial icônico15. Conforme 

Ulpiano T. Bezerra de Meneses, o potencial icônico pode ser apreendido por 

meio da identificação de elementos relacionados aos atributos formais que 

agem como vetores no processo de "iconização" da imagem.  

 No caso estudado, o que poderia ter desencadeado o processo de 

iconização da imagem é a sua provável relação com uma convenção de vista 

12 Cf. blog Memórias Sentimentais de João Miramar; Vanguardas Artísticas; cidade de São 
Paulo. Disponível em: <http://memoriasna1.blogspot.com.br/2010/05/rua-sao-bento.html>. 
Acesso em: 15 abr. 2015. 
13 Cf. blog Paulicéia Desvairada. Disponível em: 
<http://bairrosdesaopaulo.blogspot.com.br/2009/06/fotos-antigas-arquivo-da-prefeitura.html>. 
Acesso em: 15 abr. 2015. 
14 Oswald de Andrade, Memórias sentimentais de João Miramar, Rio de Janeiro: Civilizac̜ão 
Brasileira, 1971, p. 23. 
15 Ulpiano T. Bezerra de Meneses, A fotografia como documento - Robert Capa e o Miliciano 
abatido na Espanha: sugestões para um estudo histórico, In: Revista Tempo, Niterói, 
Universidade Federal Fluminense, v. 7, n. 14, jan., 2003, p. 137. 
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urbana de rua, difundida pela pintura e pela fotografia no século XIX. Trata-se 

da opção por uma tomada com enquadramento oblíquo a partir de um 

pavimento elevado em relação ao solo. 

No Brasil, a convenção aparece nas fotografias tomadas por Militão 

Augusto de Azevedo (1837-1905) em registros da Rua da Imperatriz (atual Rua 

15 de Novembro) em 1887, nas fotografias de Marc Ferrez (1843-1923) 

registrando a Rua do Ouvidor no Rio de Janeiro e a Rua 15 de Novembro na 

ocasião em que esteve em São Paulo por volta de 1892. No século XX em São 

Paulo, se fez presente nas imagens de Guilherme Gaensly (1843-1928) da Rua 

15 de Novembro e nas fotografias de Aurélio Becherini (1879-1939) em seus 

registros da Rua Direita e Rua São Bento. A exemplo dos outros fotógrafos a 

convenção foi largamente explorada por Theodor Preising em suas paisagens 

urbanas.   

Em geral, os registros com a temática urbana realizados pelo fotógrafo 

conseguem conformar sínteses, reunindo diversos elementos 

contextualizadores que funcionam como vetores potenciais de significação. As 

fotografias seguindo a convenção de vista de rua mantinham o mesmo padrão. 

O uso da convenção se tornou cada vez mais recorrente após o ímpeto de 

modernização urbanística da capital levado a cabo, principalmente, durante as 

gestões de Raymundo Duprat (1911-1914) e Washington Luís (1914-1918) na 

prefeitura de São Paulo. Uma vez que o recurso consistia em uma eficiente 

maneira de se representar as ruas estreitas do chamado "triângulo" formado 

pelas ruas Direita, São Bento e 15 de Novembro no centro de São Paulo e as 

tomadas ao nível do solo, com a gradual elevação dos gabaritos, mostravam 

cada vez menos as edificações. 

Como mostraremos, a dimensão da circulação das imagens conta 

também com a mediação de indivíduos, instituições e outros veículos que 

tentaremos identificar na análise da fotografia da Rua São Bento e a partir de 

alguns exemplos (Figura 3). 
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Figura 3 - Circulação e apropriação de fotografia produzida Theodor Preising por volta de 1927. 

Identificamos cinco momentos envolvendo a circulação e a apropriação 

da fotografia tomada por Theodor Preising por volta de 1927. Em 1930 na 
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revista The National Geographic Magazine16, em 1999 na publicação 

Lembranças de São Paulo: A capital paulista nos cartões-postais e álbuns de 

lembranças17, em 2004 na publicação Cadernos de Fotografia Brasileira - São 

Paulo, 450 anos18, em 2010 em tela de Marco Angeli19 e em 2012 na 

publicação São Paulo: de vila a metrópole20. 

Os diferentes contextos em que a fotografia circulou apontam para 

diferentes relações com noções ou categorias de temporalidade. A situação 

envolvendo a publicação da fotografia da Rua São Bento em 1930 nas páginas 

da revista The National Geographic Magazine, remonta a passagem pelo Brasil 

de uma expedição científica da National Geographic Society de Washington 

para obter dados geográficos e meteorológicos da América Central e América 

do Sul. Em maio de 1930, o hidroavião Argentina da New York, Rio, and 

Buenos Aires Line (Nyrba), partiu de Nova York passando por Miami e Havana 

rumo à América do Sul com escala prevista em 40 cidades21. Entre outros 

tripulantes estavam: o editor Frederick Simpich (1878-1950), o fotógrafo Jacob 

Gayer (1884-1969) e o piloto e fotógrafo aéreo Albert W. Stevens (1886-1949). 

Nos textos ou depoimentos dos três agentes ligados à sociedade de 

geografia estadunidense, podemos captar suas impressões sobre a cidade de 

São Paulo no contexto modernizante que presenciaram. Para Frederick 

Simpich, "São Paulo é a Los Angeles do Sul"22, para o fotógrafo Jacob Gayer 

"S. Paulo lembrou-nos Chicago"23 e para Albert W. Stevens São Paulo era uma 

"cidade que em tudo me lembra as grandes cidades americanas"24. As 

impressões começam com comparações específicas de Simpich e Gayer e 

terminam com a generalização de Stevens. Uma hipótese para tais leituras 

16 The National Geographic Magazine, v. 58, n. 6, dezembro, 1930, p. 768. 
17 João Emilio Gerodetti e Carlos Cornejo, Lembranças de São Paulo: A capital paulista nos 
cartões-postais e álbuns de lembranças, São Paulo: Studio Flash Produções Gráficas, 1999, p. 
47. 
18 Cadernos de Fotografia Brasileira - São Paulo, 450 anos. São Paulo: Instituto Moreira Salles, 
2004, p.  123. 
19 Marco Angeli, Rua de São Bento, São Paulo, 1929, 130 x 100 cm, carvão e acrílico sobre 
canvas, junho de 2010. Disponível em: 
<http://angeliretratosdavida.blogspot.com.br/2010/07/rua-sao-bento-1929-by-marco-
angeli.html>. Acesso em: 15 abr. 2015. 
20 São Paulo: de vila a metrópole. São Paulo: Folha de S. Paulo, v. 1, 2012, p. 41. 
21 Cf. Diário da Noite, 20 de junho de 1930, p. 2, Diário Nacional, 22 de junho de 1930, p. 2., 
Id., 30 de julho de 1930, p. 5. 
22 Simpich, Frederick, Gigantic Brazil and Its Glittering Capital, In: National Geographic 
Magazine, v. 58, n. 6, dezembro, 1930, p. 768, tradução nossa. 
23 Cf. Diário Nacional, 31 de julho de 1930, p. 5. 
24 Cf. O Estado de S. Paulo, 31 de julho de 1930, p. 6. 
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pode ser a visualidade proporcionada pela difusão internacional do cartão-

postal no período. Em alguns exemplos (Figura 4) podemos notar que tanto a 

representação de Los Angeles como a de Chicago nos EUA operam com a 

mesma convenção de vista de rua que a fotografia da Rua São Bento em São 

Paulo. A circulação do padrão favorece a ação metonímica e pode ter sido a 

geradora de uma noção genérica de cidade moderna existente no contexto de 

produção e passível de ser transportada para outras temporalidades na 

dimensão da circulação. 

Figura 4 - Cartões-postais (9 x14 cm). 15062, Seventh Street, Looking West from Spring Street, 

Los Angeles, California, c. 1920, HHT Co. e State Street looking North from Van Buren Street, 

Chicago, c. 1915. Fonte: eBay. Disponível em: <http://www.ebay.com>. Acesso em: 10 fev. 

2014. 
A fotografia da Rua São Bento, assim como outras que a partir do 

estudo realizado podem ser destacadas pela circulação considerável que 

tiveram, mas que no entanto não trataremos aqui, possuem elementos que 

podem ter sido facilitadores do processo de iconização. Por exemplo, na 

fotografia da Rua São Bento, em primeiro e segundo plano aparecem os 

edifícios do Mappin e da Casa Fretin. As edificação também foram largamente 

exploradas em desenhos a traço em anúncios veiculados em jornais de grande 

circulação na época (Figuras 5 e 6). 
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Figura 5 - Anúncio da Casa Fretin em O Estado de S. Paulo, de 28 de dezembro de 1924, p. 9. 

O que pretendemos demonstrar é que do mesmo modo que a profusão 

de representações visuais disponíveis pode gerar um conceito genérico de 

cidade moderna como vimos anteriormente, existem também elementos que 

podem realizar uma espécie de ancoragem, possibilitando a recolocação da 

fotografia em circulação por meio de publicação ou apropriação em recepções 

de viés contextualizante. 

É o caso da circulação da fotografia da Rua Bento em 1999 no primeiro 

volume da série Lembranças de São Paulo organizada pelo colecionador João 

Emilio Gerodetti e pelo jornalista Carlos Cornejo que apresenta a seguinte 

legenda: "Rua São Bento, em 1929, no cruzamento com a Rua da Quitanda. 

Note as lojas Casa Fretin (que permaneceu no mesmo endereço durante muito 

tempo) e Mappin, que posteriormente se transferiu para a Praça Ramos"25. 

25 João Emilio Gerodetti e Carlos Cornejo, Lembranças de São Paulo:  a capital paulista nos 
cartões-postais e álbuns de lembranças, São Paulo: Studio Flash Produções Gráficas, 1999, p. 
47 
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Figura 6 - Anúncio do Mappin Stores em O Estado de S. Paulo, 9 de dezembro de 1928, p. 13. 

 A circulação em 2004, no segundo número da publicação Cadernos de 

Fotografia Brasileira26 remonta a efeméride dos 450 anos de fundação da 

cidade de São Paulo quando foi realizada também a exposição São Paulo‚ 450 

anos: A imagem e a memória da cidade no acervo do Instituto Moreira Salles. 

Observa-se uma recepção de viés "modernista" tendendo à autonomização da 

imagem, com algumas referências contextuais, mas prevalecendo o critério 

autoral da organização do volume. A legenda é sintética: "Rua São Bento, a 

partir da praça do Patriarca, c. 1929"27. 

 Em 2012 a publicação São Paulo: de vila a metrópole28, recorre à 

imagem do acervo do Instituto Moreira Salles, porém, trazendo um pouco mais 

de contexto:  
"[...]Rua São Bento vista da praça do Patriarca. O nome da rua é 

referência à igreja e ao mosteiro de São Bento, construídos 

respectivamente em 1598 e 1600 e demolidos em 1921 para dar 

26 Cadernos de Fotografia Brasileira - São Paulo, 450 anos. São Paulo: Instituto Moreira Salles, 
2004, p. 123. 
27 Op. cit., p. 123. 
28 São Paulo: de vila a metrópole. São Paulo: Folha de S. Paulo, 2012, p. 41 
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lugar a novas instalações. Era um dos pontos mais frequentados da 

cidade e até hoje local de intenso comércio [...]" 29 

Por fim, a apropriação de Marco Angeli em 2010, teve como base 

também a fotografia da Rua São Bento tomada por Theodor Preising. O artista 

obteve a imagem pela via do colecionismo privado de Luiz Fernando de Abreu 

Sodré Santoro, fundador da Sodré Santoro Leiloeiros e ligado ao Sindicato dos 

Leiloeiros Oficiais do Estado de São Paulo. Na apropriação, Marco Angeli não 

preserva o crédito do fotógrafo Theodor Preising, trata-se de uma recriação em 

carvão e tinta acrílica fortemente ancorada na fotografia. O tom nostálgico 

observado em textos publicados no site do artista pode ser uma chave para 

compreender suas pinturas. 
"[...] Quando retrato as cidades e sua história o que está ali é a 

sensação do menino que, levado pela mão do pai, passeava por ela 

assombrado pelos edifícios, e que observava, maravilhado, cada 

detalhe das estátuas imponentes, dos arabescos de seus portões de 

ferro artesanais, da luz incidindo por suas ruas. [...]" 30 

Tentamos, portanto, recuperar discursos e práticas conformadoras de 

experiências visuais em circunstâncias históricas diversas, reunindo subsídios 

que contribuem, principalmente, na remontagem de aspectos das dimensões 

de produção, circulação, apropriação e ação das imagens em diferentes 

contextos.  

O caso analisado mostra uma abordagem possível de estudo da 

circulação de imagens, percurso que envolve um aprofundamento na 

iconosfera31 para a identificação de recorrências em meios digitais e impressos 

normalmente dispersos. A variedade de materiais agrupados ou avulsos requer 

catalogações sistemáticas e um esforço de contextualização e cotejamento 

com outras fontes que vai além do trato circunscrito ao âmbito das fontes 

visuais. 

29 Op. cit., p. 41. 
30 Cf. site "Marco Angeli". Disponível em: <http://stu306.wix.com/marcoangeli#!são-paulo>. 
Acesso em: 15 abr. 2015. 
31 Cf. Ulpiano T. Bezerra de Meneses, Fontes visuais, cultura visual, História visual. Balanço 
provisório, propostas cautelares, In, Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 23, n. 45, 
2003, p. 15. 
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Análise semiótica da cenografia televisiva: um estudo sobre o 
programa “Tribunal na TV”. 
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Resumo: 
O objetivo deste trabalho é identificar, por meio de um estudo semiótico do 

cenário do programa “Tribunal na TV” transmitido na rede Bandeirantes, 

elementos que representam  a concepção de símbolo.  Neste sentido, a 

observação terá como base a teoria semiótica de Charles Peirce tomando 

como ferramentas de análise o estudo semiótico. O cenário foi ajustado a fim 

de fornecer a sensação, através de determinadas qualidades, de se estar em 

uma sala de audiência; o símbolo aparece quando o cenário é utilizado na 

“dramatização” do julgamento do assassino, pois ele segue determinadas leis 

que o fazem sempre representar uma sala de audiências. 

Palavras-chaves: Comunicação, Televisão, Cenário, Semiótica, Tribunal na 

TV. 
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INTRODUÇÃO: 

O objetivo deste trabalho é fazer um estudo da cenografia do programa 

“Tribunal na TV” sob uma perspectiva semiótica. O aporte teórico utilizado será 

a semiótica de Charles Peirce. Para uma abordagem mais rigorosa, será 

realizada uma pesquisa sobre a natureza da imagem televisiva e como esta 

característica influencia na composição cenográfica.  

Este programa foi ao ar pela rede Bandeirantes de televisão e produzido 

pelo jornalista Marcelo Rezende. Transmitido entre os anos de 2010 e 2011, o 

“Tribunal na TV” reconta homicídios ocorridos no Brasil narrando desde como 

aconteceram os assassinatos, de que forma a policia atuou na captura do 

homicida e como foi o julgamento no tribunal. O episódio selecionado mostra a 

história de Francisco de Assis Pereira, conhecido como “maníaco do parque” 

por estuprar mulheres no Parque do Estado em São Paulo.  

A linguagem deste produto televisivo é singular, pois sua peculiaridade é 

conglomerar elementos do telejornalismo e da teledramaturgia. Neste sentido, 

a linguagem do programa vai inspirar um traço específico na maneira de 

compor a cenografia. O trabalho explora como a mistura destes dois códigos e 

a própria natureza da imagem televisiva proporciona um cenário que pretende 

representar uma sala de audiência.  

Considerando que cenário do “Tribunal na TV” pretende denotar uma 

sala de audiências, utilizou-se o conceito de Símbolo de Charles Peirce. Isto 

ocorreu devido à maneira como os objetos cenográficos foram produzidos com 

a finalidade de representarem uma sala de audiências. Assim, se a concepção 

de símbolo é um signo que equivale ao objeto em detrimento de regras 

socialmente estabelecidas, os signos do cenário estão organizados de forma 

que se estabeleça uma conexão entre a disposição dos objetos cenográficos e 

uma sala de audiências.  

1) O programa: “Tribunal na TV”.
O programa “Tribunal na TV”, idealizado pelo jornalista Marcelo Rezende 

e apresentado por João Bourbonnais, foi produzido pela rede Bandeirantes de 

televisão e teve sua estreia no dia 7 de maio de 2010. A última edição foi 

exibida no dia 25 de fevereiro de 2011. O programa tinha sua exibição 

semanal, sempre às sextas-feiras, às 22h15min. Os episódios do programa 
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recontam, de forma dramatizada, os casos de homicídios no Brasil e a cada 

semana uma história inédita era apresentada.   

Para o estudo deste artigo buscou-se o episódio “Maníaco do Parque – 

A caçada”, exibido no dia 3 de dezembro de 2010, que recontou a história de 

Francisco de Assis Pereira, conhecido na época como “maníaco do parque” por 

estuprar e matar mulheres no Parque do Estado em São Paulo no ano de 

1998. Este episódio foi escolhido em virtude do cenário não configurar apenas 

um “espaço cênico” para a apresentação do programa, mas também por ser 

utilizado na dramatização do julgamento do assassino. 

A estrutura do programa “Tribunal na TV” detém características de um 

telejornal como a figura do apresentador de terno e gravata, entrevista com 

policiais, médicos, psiquiatras, parentes das vítimas envolvidas na época do 

crime e com uma das sobreviventes do homicídio. No entanto, elementos da 

teledramaturgia como a utilização de atores, trilha sonora, locações, cenários, 

iluminação etc. são empregados para dramatizar os eventos ocorridos. Todas 

as informações expostas pelo apresentador e o conteúdo das entrevistas 

funcionam como substrato para a dramatização dos eventos.  

Se este programa propõe uma mistura de duas linguagens diferentes, 

sua cenografia também será composta de forma diferenciada, o que leva a 

outra concepção de cores e disposição dos objetos cenográficos. Ao se 

analisar o cenário do programa (figura 1) é possível perceber que suas cores 

diferem de um telejornal “padrão”. Ele não se utiliza do azul como cor 

predominante do cenário, mas um bege escuro com detalhes em madeira bege 

claro. 

(Figura 1) 
A iluminação do lugar também não é clean, mas uma iluminação com 

tendência ao rústico, escuro. O chão é revestido por um carpete cor vinho e 

115



Anais 
19-22 maio - Londrina-PR 

Universidade Estadual de Londrina 
existem cadeiras pretas, ao fundo, enfileiradas, e mais à frente apenas duas 

cadeiras vermelhas com uma mesa em frente onde o apresentador se apoia 

algumas vezes. Outro fato que deve ser considerado é a existência de uma tela 

fixada na parede do cenário onde imagens são apresentadas e servem como 

“ilustração” para o assunto abordado 

2) A imagem eletrônica da televisão e a cenografia do “Tribunal na TV”.
Para que se esclareça a compreensão do cenário televisivo do produto 

audiovisual em questão, a primeira característica que se deve considerar é a 

“genética” da imagem televisiva. Isto deve ser ponderado em virtude da 

composição cenográfica estar atrelada à forma como a imagem televisiva é 

composta, resultando em um tipo muito específico de composição do cenário 

para a televisão.  

Para iniciar a exploração sobre o que é a imagem televisiva, vale 

considerar de que forma é composta esta “imagem” utilizando a descrição de 

Décio Pignatari (1984, p. 16): “a imagem televisual resulta de um chuveiro de 

elétrons projetados num anteparo ou óculos do olho, que é o screen do 

cinescópio; a imagem está se formando e sumindo em microssegundos: é a 

cor-luz, realmente; a eletricidade colorida”.   
 Arlindo Machado (2007) classifica que a natureza da imagem televisiva 

advém de pontos luminosos que correm na tela variando sua intensidade e seu 

valores cromáticos. O cenógrafo João Batista Cardoso (2008, p. 20) 

complementa esta passagem colocando que “a representação videográfica 

trata-se, na realidade, de uma imagem iridescente, composta, simplesmente, 

por pontos de luz (pixels) vermelhos, verdes e azuis que se distribuem na tela 

compondo o quadro videográfico”. O produtor da BBC, Harris Watts, confirma 
Estes pontos brilham quando são varridos pelo feixe proveniente dos 
canhões eletrônicos do televisor, cada ponto reproduzindo exatamente 
a mesma quantidade de sua respectiva cor primária que a câmera 
captou na imagem original. Uma vez que os pontos são pequeninos e 
muito próximos, os olhos confundem-nos como uma imagem que, 
naturalmente, é quase idêntica àquela na frente da câmera (WATTS, 
1990, p. 169). 

Após a consideração sobre o que consiste a imagem eletrônica da 

televisão, alguns entraves devem ser admitidos com relação à produção 

cenográfica voltada para esta mídia, pois como considera Machado (2007) se 
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um quadro na televisão contém muitas informações, é possível que se perca a 

noção de profundidade de campo, por exemplo.  

O autor complementa expondo que “os cenários não podem parecer 

excessivamente realistas, nem ostentar preenchimentos minuciosos; eles 

devem apontar para síntese ou para o esquema. Daí também a predominância 

de cenários nus ou borrados” (MACHADO, 2007, p. 43). Portanto, devido à 

natureza da imagem televisiva, é preciso que a mensagem a ser transmitida 

seja enfatizada no televisor para não haja qualquer ruído com relação a ela. O 

significado deste “ruído” nada mais é do que “todo e qualquer fenômeno que 

perturbe, mutile ou destrua a mensagem” (PIGNATARI, 1984, p. 34). 

 Para o cenógrafo João Batista Cardoso (2008), mesmo que a imagem 

televisiva seja uma “malha de luzes eletrônicas” que tem a capacidade de 

“chapar” as imagens e, consequentemente, comprometer os detalhes do 

cenário em detrimento da mensagem “principal”, está ocorrendo uma evolução 

nos modos de transmissão, recepção e produção das imagens televisivas.  

Atualmente, “os novos processos de captação, transmissão e recepção 

da imagem, onde se incluem o sistema digital e as telas de alta resolução [...] 

trouxeram para nossa tela as texturas extremamente detalhadas” (CARDOSO, 

2008, p. 21). Assim, é possível compreender que a riqueza de detalhes e 

texturas não serão “ruídos” nas mensagens televisivas; pelo contrário, será 

uma forma de fornecer à cena maior “realismo”, mesmo que, como argumenta 

Ciro Marcondes Filho (1988) quando o autor explica que os detalhes do cenário 

apenas são percebidos se o realizador teve esta intenção.   

 Mesmo assim, a autora Mirian de Souza Rossini (2007, p. 172) afirma 

que o tamanho da tela do receptor deixou os enquadramentos mais fechados 

nas imagens direcionadas para a televisão. Neste sentido, é difícil de pensar, 

na televisão, o quadro enquanto primeiro e segundo plano, pois a imagem está 

quase sempre à frente e o fundo, desfocado. Watts (1990) relembra que a 

imagem da televisão chega aos telespectadores em planos médios e em 

closes, o que dificulta a percepção minuciosa dos detalhes cenográficos. 

Desmond Davis (1975, p. 64) também sugere que se um cenário é saturado ou 

complicado, os detalhes serão “perdidos” ou “confundidos” no “pequeno” 

televisor.  
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É impossível não concordar com o argumento de Cardoso (2008) no 

sentido de que, atualmente, tanto as imagens de alta definição quanto o 

tamanho dos televisores estão fornecendo uma “oportunidade” para 

cenografias mais trabalhadas e detalhadas. Ou seja, todo este melhoramento 

tecnológico na imagem televisiva e no próprio televisor forneceu a liberdade 

para novos enquadramentos e novas modos de trabalhar a cenografia.  

No entanto, no caso do programa “Tribunal na TV”, ainda se aposta no 

cenário simplista com cores amenas, formas pouco arrojadas e sem muitos 

elementos “decorativos” no cenário; o enquadramento do apresentador 

também permanece entre o close, o primeiro plano e o plano americano. Ou 

seja, mesmo que haja esta “nova captação” da imagem, o programa ainda 

persiste nos antigos moldes de enquadramento e de cenários.  

Se o tipo do cenário e o enquadramento utilizado ainda pertencem aos 

moldes “antigos”, é imprescindível a descrição do cenário a fim de que se 

possa visualizar de maneira esclarecedora como é a composição deste cenário 

em específico. O que é possível analisar, portanto, é que o programa em 

questão, mesmo se diferenciando de um telejornal em diversos aspectos, mas 

ainda obedece a determinados padrões do telejornalismo no sentido de ser 

“neutro, limpo e totalmente em segundo plano” (SAMPAIO, 1971, p. 84);  

Pode ser classificado de “neutro” pelo fato de utilizar poucas cores e em 

sua maioria escuras, não chama atenção em um primeiro momento; “limpo” no 

sentido de que as formas (linhas retas e cadeiras enfileiradas), as cores 

(apenas dois tons uniformes de bege) e sem muitos elementos, apenas as 

cadeiras, mesas e a tela. E “em segundo plano” é óbvio, pois a “interação” do 

apresentar com o cenário acontece apenas uma vez (em um momento em que 

ele coloca suas mãos nas cadeiras) e também quando o assunto abordado por 

ele é ilustrado na tela instala na parede do cenário. 

 É possível considerar, de maneira breve, que o cenário na televisão é 

influenciado diretamente pela forma através da qual as imagens são 

produzidas e veiculadas.  Isto significa que com relação à cenografia no espaço 

televisivo é necessário uma abordagem mais “simples”, pois existe a 

possibilidade de que a mensagem transmitida seja perturbada por um “ruído”. A 

realização de uma análise mais significativa dos elementos cenográficos será 
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feita através do conceito de símbolo expresso na teoria semiótica de Charles 

Peirce. 

3) A teoria semiótica de Charles Peirce: signo, objeto e interpretante.
Antes A primeira definição do signo parte do próprio Peirce (2008, p. 50) 

ao afirmar que “um Representâmem é o primeiro correlato de uma relação 

triádica sendo o Segundo Correlato denominado seu Objeto e o possível 

Terceiro Correlato sendo denominado seu Interpretante [...]”. O signo, na teoria 

de Peirce, é um elemento que “está no lugar de”. Mesmo que o próprio objeto 

seja responsável na produção do signo, é ele quem aparece primeiro à 

percepção, e não o próprio objeto.  

Por isso, mesmo que o objeto determine o signo de maneira lógica, é na 

relação ontológica que o signo aparece, em primeiro lugar, na percepção 

humana. O autor especifica o caráter do signo como algo que “sob certo 

aspecto ou de algum modo representa alguma coisa para alguém. Dirige-se a 

alguém, isto é, cria na mente desta pessoa um signo equivalente” 

(PEIRCE,1972, p. 94).  

Quando se observa a definição de signo para Peirce, é possível 

compreender que ele exerce uma função mediadora entre o objeto e o 

interpretante. Analisando o que são os signos na cenografia, é possível 

considerar como signo as cores do cenário, as formas, as texturas, a cor e a 

disposição dos objetos cenográficos. Considera-se aqui como signo apenas as 

formas plásticas do cenário, pois quando são agrupados, neste caso, indicam 

um objeto específico.  

A concepção de signo aplicado ao cenário do “Tribunal na TV” pode ser 

traduzida nas cores (vermelho e bege), a disposição e cores dos objetos da 

cena (as cadeiras pretas do júri e as vermelhas dos réus e advogados). Todos 

estes signos do cenário, quando agrupados, indicam um objeto específico, 

“estão no lugar de” uma sala de audiências, servem para denotar um tribunal. 

Santella (2000) explica que embora o signo seja determinado pelo objeto, este, 

por sua vez, só pode ser acessível mediante os signos. Ou seja, só poderia 

entender que este objeto se trata de uma sala de audiências em detrimento dos 

diversos signos agrupados neste quadro televisivo.  
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  No entanto, a teoria semiótica de Peirce separa os objetos em duas 

dimensões: o objeto Dinâmico e o objeto Imediato. O objeto imediato é algo 

que está dentro do signo, é uma alusão que indica um objeto dinâmico e é a 

forma como o signo representa este objeto e também o modo pelo qual o signo 

permita que conheçamos este objeto (SANTAELLA, 2000).  O objeto Dinâmico, 

por sua vez, é a “‘realidade’ que circunda o signo se constitui em seu objeto 

dinâmico” (SANTAELLA, 2005, p. 45).  As palavras da autora indicam que o 

objeto dinâmico é aquilo que está fora do signo, àquilo que o signo se refere ou 

se aplica.  

 Ao se falar sobre o Objeto, é necessário compreender que é ele quem 

determina como será o signo. É a forma como uma sala de audiências 

realmente é (objeto) que irá definir quais os signos são necessários na 

cenografia para que eles possam representar, de maneira acurada, a própria 

sala de audiências. No caso da cenografia do “Tribunal na TV”, o objeto 

imediato é o próprio cenário do programa e o objeto dinâmico é a sala de 

audiências propriamente dita. Neste sentido, o objeto imediato (a cenografia 

que alude a uma sala de audiências) representa um objeto dinâmico (a própria 

sala de audiências de um tribunal).  

 O interpretante será o um terceiro signo criado a partir da mediação que 

o signo faz do objeto para uma mente interpretadora. Quando o signo se 

relaciona com algum objeto, cria-se o interpretante. Pode-se observar que 

“como terceiro, o interpretante é responsável pela dinâmica da significação [...]” 

(PINTO, 1995, p. 29). Ao todo, o interpretante é determinado mediatamente 

pelo signo e imediatamente pelo objeto do signo.  

 O interpretante seria o signo gerado através desta mediação do signo 

com o objeto, um terceiro elemento ao se vincular um signo a determinado 

objeto. Na cenografia do “Tribunal na TV”, vincularam-se os signos (a 

organização dos elementos plásticos) com um objeto (uma sala de audiências). 

O interpretante será outro signo criado a partir desta vinculação, ou seja, 

signos poderiam surgir como “prisão”, “homicídios”, “armas”, “leis” etc. Na 

medida em que o individuo reconhece que aqueles signos presentes na 

cenografia do programa remontam uma sala de audiências, outro signo é 

criado na mente que interpreta.  
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4) Análise semiótico da cenografia do “Tribunal na TV”

 Empregou-se o conceito de símbolo na analise, pois se pretende 

argumentar que este programa utilizou de signos com a intencionalidade de 

representar, simbolicamente, uma sala de audiências. Isto significa que a 

produção cenográfica do “Tribunal na TV” organizou seus signos de forma que 

pudesse ser diretamente remetidos ao objeto “sala de audiências”.  

Por isso a primeira característica que deve ser definida do símbolo é que 

sua vinculação com o objeto acontece por meio de regras, hábitos ou 

convenções. José Teixeira Coelho Netto (1980, p. 58) explica que este signo é 

marcado pela arbitrariedade, ou seja, é uma convenção que ira definir a 

denotação simbólica daquele signo para o determinado objeto. 

Entretanto, o símbolo, pelo fato de sua denotação com o objeto 

acontecer de forma arbitrária, é necessário que ocorram diversas réplicas 

daquele signo denotando aquele objeto para que se possa generalizar que toda 

vez que houver determinado signo, haverá determinado objeto. O signo gerado 

por determinado objeto sempre irá refletir um mesmo interpretante. O “Tribunal 

na TV” organizou seus signos de forma que qualquer indivíduo que percebesse 

os objetos cenográficos já remontaria a uma sala de audiências pelo fato de a 

maioria destas construções obedecerem a determinadas regras. Cardoso 

(2008) descreve com clareza como um cenário atua de forma simbólica 
Nesse nível, os ambientes apresentam, ainda que na maioria 
das de forma bastante superficial, os padrões estilísticos e os 
valores coletivos de uma comunidade. A Forma é interpretada 
a partir do conhecimento de alguns códigos de convenções 
culturais. O não reconhecimento destes códigos, por parte da 
audiência, leva ao risco de aceitação de uma série de 
referências falsas em relação a uma determinada comunidade, 
ou um certo grupo social (CARDOSO, 2008, p. 104).  

 Um signo simbólico será sempre irá produzir um mesmo interpretante 

imposto culturalmente, algo que age segundo determinadas leis. Júlio Pinto 

(1995, p.54), explica que “[...] chamar um signo de Símbolo simplesmente 

significa que seu Interpretante refletirá seu objeto. Daí a identificação do 

conceito de símbolos com os conceitos de lei, hábito, convenção, 

regularidade”. Portanto, o que se deseja explorar no cenário do programa 

“Tribunal da TV” é quais são as leis estilísticas que irão definir quais os signos 

simbólicos serão apresentados e de que forma, pois “leis operam no modo 
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condicional. Preenchidas, determinadas condições, a lei agirá” (SANTAELLA, 

2008, p. 20). Observam-se as imagens a seguir: 

(Figura 2) 
Para começar a análise simbólica do cenário será considerado, neste 

momento, apenas as cores e as formas presentes na cenografia. As cores 

predominantes são quentes como o chão em vermelho, o bege (ou laranja) que 

colore as paredes e as cadeiras pretas e vermelhas (figura 2).  

Ao analisar as formas como estão organizados os detalhes do cenário 

(figura 2), algumas coisas podem ser observadas: em primeiro lugar, os 

detalhes das janelas são em linha reta; outras utilizações de linhas retas são 

nos apetrechos que compõem a mesa das cadeiras vermelhas e também na 

“divisória” entre as cadeiras do júri e o tablado; a organização das cadeiras 

está de maneira uniforme e seu tamanho são os mesmos.  

 Algumas técnicas visuais, segundo Dondis (2003), podem ser 

observadas neste cenário: a primeira técnica identificada é a do “Equilíbrio”, 

onde os elementos se encontram organizados de forma harmoniosa no quadro 

gráfico. O fato dos objetos estarem dispostos de maneira organizada, serem de 

tamanho uniforme, o mantimento de uma paleta de cores (vermelho, preto e 

bege), indica um equilíbrio com relação tanto à disposição dos objetos quanto 

em sua dimensão.  

Outro ponto que deve ser abordado é o fato dos ornamentos da mesa 

serem linhas simétricas, juntamente com organização das cadeiras ao fundo 

que estão lado a lado e são do mesmo tamanho. As cadeiras vermelhas à 

frente também estão organizadas de forma regular. (figura 2) 
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Isto mostra a simetria na disposição dos elementos cenográficos, que é 

“uma formulação visual resolvida, em que cada unidade situada de um lado da 

uma linha central é rigorosamente repetida de outro lado” (DONDIS, 2003, p. 

142). Outra característica importante para o cenário do programa é o conceito 

de Dondis de “Simplicidade”, que é a “técnica visual que envolve a imediatez e 

a uniformidade de forma elementar” (DONDIS, 2003, p. 144).  

 Considerando o cenário de forma simbólica, é necessário lembrar que 

conteúdo do programa é sobre homicídios e qual o caminho da justiça para 

capturar o assassino. Levando isto em consideração, o objetivo do programa é 

ser “sério”, “seguro”, “correto” quanto ao conteúdo das histórias; deste modo, a 

organização dos elementos de forma equilibrada e simétrica contribuem para 

que o programa detenha o signo simbólico de ser algo com credibilidade, onde 

o que importa é a mensagem a ser transmitida.  Nem as cores ou os objetos

podem chamar mais atenção do que a própria história dramatizada, daí 

também a utilização do conceito de “Simplicidade” colocado por Dondis (2003).  

Esta disposição e organização uniforme dos objetos com cores quentes 

e neutras são signos simbólicos que sugerem seriedade, segurança, 

regularidade, confiança. Assim, em virtude do programa tratar de assuntos de 

conteúdo considerado “sério”, seria impossível de transmitir esta mensagem, 

por exemplo, se todos os objetos de cena fossem de cores fortes e chamativas 

e os objetos estivessem dispostos em lugares não esperado. Portanto, o signo 

simbólico presente na plasticidade do cenário alude sempre à seriedade, à 

sobriedade.  

(Figura 3) 
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A segunda forma simbólica a ser considerada será a forma como os 

objetos estão dispostos no cenário. Ao se analisar a imagem acima, os primeiro 

signos simbólicos que significam um tribunal podem ser observados na 

organização tanto das cadeiras em vermelho à frente quanto as cadeiras pretas 

ao fundo. Um importante alerta parte de Cardoso (2008) ao colocar que “o 

simbolismo faz parte de um sistema, e a função do cenário nesse sistema é 

fazer uso das convenções estabelecidas” (CARDOSO, 2008, p. 117).  

Mesmo que o telespectador nunca tenha entrado na sala de um tribunal, 

as cadeiras, pelo fato de serem vermelhas e estarem à frente, em lugar de 

destaque, já demonstra que alguém deterá as atenções, que será “julgado” por 

outro; as cadeiras ao fundo, pretas, indicam que haverá um público para julgar, 

o que leva estes signos a simbolizarem uma sala de audiências. Entretanto,

talvez estes objetos só se tornem signos simbólicos a partir do momento em 

que o malhete escrito “Tribunal” (figura 3) com o martelo encima é exibido, pois 

este signo no cenário é que vai atuar de forma simbólica para representar uma 

sala de audiências.  

(Figura 4) 
Esta imagem (figura 4) a ser analisada por meio do signo simbólico é, 

talvez, a imagem que mais representa o cenário enquanto um símbolo. Como 

foi descrito anteriormente, o programa conta com a dramatização das histórias, 

ou seja, com a encenação dramática dos eventos ocorridos. Neste sentido, a 

cenografia do programa atua como signo simbólico também quando é utilizado 

para encenar um tribunal onde o assassino foi julgado. Como se pode 
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observar, poucas coisas mudaram da cenografia “original”: o púlpito continua 

no mesmo lugar, mas foi adicionado mais uma mesa com cadeiras vermelhas.  

Na medida em que a própria cenografia é utiliza na encenação das 

histórias, seu grau de simbolismo atinge o máximo, pois o cenário está sendo 

utilizado para representar, literalmente, uma sala de audiências. Todos os 

signos estão sendo determinados por uma lei que os obriga a representarem 

determinado objeto que neste caso é uma sala de audiências. A organização 

dos elementos do cenário intenta para que o telespectador reconheça por meio 

das roupas dos atores, a utilização dos recursos cenográficos e a forma como 

estão organizados os objetos de cena que se está dentro de uma sala de 

audiências acompanhado o julgamento do assassino. Portanto, quando os 

signos obedecem a determinadas regras, sempre irá refletir um interpretante, 

que neste caso é a sala de um tribunal.  

5) Considerações Finais
A imagem da televisão, devido a sua nova forma de produção, 

veiculação e transmissão, está transformando sua forma de exibição de 

determinados cenários para a expressão de determinada mensagem. O rápido 

andamento das tecnologias da imagem contribui para que a captação e a 

transmissão sejam melhores, os detalhes mais precisos e com tonalidade de 

cores mais vibrantes. Não é o caso do “Tribunal na TV”: como pôde ser 

observada, a forma como se constitui o cenário ainda é de forma simplista e 

pouco rebuscada. As cores amenas, objetos simétricos e organizados 

contribuem para esta “antiga” forma de se conceber um cenário.  

Pode-se considerar também que a cenografia é importante na produção 

das sensações para o telespectador. Se este cenário fosse composto de cores 

mais vibrantes, ornamentos coloridos e objetos de diferentes tamanhos e 

formas, não iria transmitir o tom de “seriedade” que se pretende. Deste modo, a 

utilização das cores e das formas na produção desta cenografia respeitou o 

conteúdo do programa. A utilização do cenário na dramatização da história 

também contribuiu para criar “sensações” no telespectador. 

Com relação à análise semiótica, o que se observou foi que desde os 

elementos plásticos do cenário (cores e formas), a disposição dos objetos 

cenográficos e a própria utilização do cenário na dramatização das histórias 
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são signos que podem ser olhados a partir de uma perspectiva simbólica. Isto 

ocorreu devido ao fato de que a própria organização dos signos no cenário já 

estava “pré-disposto” a representarem uma sala de audiências, estavam 

dispostos para serem interpretados como regras.  

Os elementos plásticos atuam de forma simbólica na medida em que 

remetem ao equilíbrio, simetria e simplicidade dos elementos que remetem 

também à seriedade, à sobriedade (necessário em virtude do conteúdo do 

programa). A disposição dos objetos se organiza de forma que relembre uma 

sala de audiências, mas o que serve como “guia” na interpretação destes 

signos como simbólico é o fato do malhete do juiz estar sendo exibido e, além 

disto, ainda estar escrito “Tribunal” e contar um martelo encima. 

 Por último, o cenário atua de forma simbólica na medida em que é 

utilizado para representar uma sala de audiência onde não apenas a 

organização dos objetos cenográficos conta, mas também a forma como os 

atores se utilizam deles. O cenário deste programa se encaixa na definição 

peirceana de símbolo pelo fato da sua composição se assemelhar diretamente 

a uma sala de audiências, ou seja, o produtor do cenário teve como 

intencionalidade que o telespectador, ao observar aqueles signos, já os 

vinculassem a determinado objeto por meio de uma regra socialmente aceita. 

Assim, os observar as cadeiras enfileiradas, o púlpito, o malhete e outros 

objetos que competem ao mundo jurídico, o telespectador, quase que 

automaticamente liga estes este signos ao objeto “sala de audiências”.  
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Imagens do Direito: método documentário, resistências e 
conformidades ao discurso jurídico latino-americano 

contemporâneo 

Ana Clara Correa HENNING (UFSC)1 e Maria Cecilia Lorea LEITE (UFPel)2 

Resumo: 
Propõe-se, nesta investigação, aportes teóricos para o estudo das conexões 

entre imagens e direito, as quais, de maneira recorrente, vêm sendo analisadas 

por diversos autores. A análise imagética permite ultrapassar as barreiras da 

linguagem hermética, da centralidade estatal e da extremada colonialidade dos 

sistemas de direito latino-americanos, legitimando outras visões do fenômeno 

jurídico. Por meio do método documentário, torna-se possível analisar as 

dimensões iconográficas e iconológicas de imagens, abrangendo produções 

diversas, tais como grafites, pinturas e desenhos. Essas investigações 

proporcionam transitar por outros espaços e reconhecer outras vozes que 

recontextualizam nossas percepções de direito, levando-nos a constatar 

inúmeras estratégias de poder, resistências e conformidades ao discurso 

jurídico contemporâneo. 

Palavras-chaves: Imagens do direito, método documentário, relações de 

poder. 
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1. Imagens do Direito e Método Documentário

A preservação da neutralidade do pesquisador em direito ainda se 

constitui em um forte modelo para a compreensão dos fatos jurídicos. O 

distanciamento e a cientificidade do jurista – segundo alguns autores (p. ex, 

KELSEN, 1996) – dispensam o conhecimento denso da realidade, visto que a 

"verdade" é aquela estabelecida em locais bem específicos: o processo e as 

salas dos tribunais.   

Entretanto, tal objetivismo extremado vem gerando intensos debates, a 

partir da consideração de que o investigador do direito pensa por meio de 

categorias próprias de sua cultura, atravessado por relações de poder. Daí a 

afirmação de que as regras jurídicas, e o entorno social do qual se originam, 

não podem ser considerados “objetos” em um restrito entendimento do termo. 

O jurista lida com a sociedade, nada dela podendo lhes permanecer estranhos 

(COLAÇO, 2006, p. 240). 

Essa perspectiva alicerça a metodologia aqui proposta, suas escolhas 

teóricas e a opção por trabalhar com imagens, consideradas como fontes 

primárias documentais (KNAUSS, 2006, p. 100). Veremos, mais adiante, como 

pinturas refletiram certos valores que contribuíram para a formação do discurso 

jurídico moderno latino-americano. Por meio delas, observamos 

representações sociais de “outros” pelo “eu” ocidental e europeu. Podemos 

afimar que: 
Arte e direito são inventores e invenções do mundo, expondo 
continuamente o diálogo do homem com a realidade. Assim, tanto a 
obra de arte como a norma jurídica nascem para ser 
interpretadas/compreendidas e como um modo de interpretar e 
compreender o mundo em redor. Direito e arte demandam essa 
diuturna dimensão hermenêutica de compreensão e interpretação 
(FRANCA FILHO, 2011, p. 83). 

A imagem, como todo o signo, evoca, significa, dá sentido; sua 

compreensão é eminentemente cultural e socialmente construida (JOLY, 2012, 

p. 16-17). Identifica-se, nesse sentido, que o discurso jurídico está permeado

de signos: a pirâmide kelseniana de hierarquia normativa; a organização 

espacial em um tribunal de júri; cores que compõem uma narrativa: 
O direito não chega até a solicitar as cores para tornar-se mais 
imperativo? Preta é a roupa dos magistrados e dos auxiliares de 
justiça, escura as forças da polícia. Cores que fazem eco ao preto do 
uniforme do árbitro e da batina do padre. Todas essas personagens 
estão aí para lembrar a regra e, se preciso, forçar sua observação. O 
fúnebre não está longe. Mas também o vermelho, a cor de que gosta 
o poder (pensemos nos púrpuras imperial e cardinalício, nos diversos
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tapetes vermelhos): os magistrados das altas jurisdições se revestem 
dele; ele colore a capa da maior parte dos códigos franceses; deu seu 
nome aos sinais de trânsito que prescrevem parar [...] O direito se 
impõe até à nossa retina (grifos nossos) (ROULAND, 2008, p. 06-
07). 

Observa-se, hoje, pesquisas que unem imagens e direito (LEITE; DIAS, 

2013, p. 03), ressaltando conexões possíveis entre regramentos juridicos e 

pinturas, grafites ou desenhos, dentre outras representações, formulando 

direções metodológicas para fundamentar esses debates. Aqui, trazemos as 

contribuições de dois pesquisadores que entendemos valiosas para nossos 

estudos. 

Ralf Bohnsack (2007, p. 290-292), diferencia a análise iconográfica da 

iconológica. A iconografia interessa “o que” é representado pela imagem, em 

um raciocínio a-teórico, próximo ao senso comum e a suposições imediatas. 

Após esse primeiro momento, o pesquisador volta-se ao “como”, de que 

maneira são constituídos os fatos ou pessoa retratados; da mesma forma, 

quais os elementos que influenciaram o autor da imagem, em que contexto 

estava inserido. 

Articulamos essa diferenciação aos ensinamentos de Martine Joly, cuja 

análise considera a complexidade do significado, mesmo que de uma imagem 

fixa. Sua compreensão é intricada e heterogênea, demandando analogias e 

representações de seus variados elementos: cores, formas, composição, 

textura.  

Joly (2012, p. 63-113) constrói sua análise em quatro etapas: a) 

contextualização: que exije o estudo da escola a que está filiado o artista e 

possíveis comparações com outras escolas; b) descrição da obra: por meio de 

quatro eixos plásticos (mensagens plásticas) trazidos pela imagem: formas; 

cores; composição e textura. Sua observação inclui os limites físicos da obra 

(moldura), seu enquadramento e iluminação; c) identificação de signos 

icônicos: a atribuição de qualidades a pessoas ou coisas constantes na obra; d) 

observação da mensagem linguística, abrangendo o título e legendas, 

porventura existentes. 

Essas são ferramentas que entendemos como úteis na conexão de 

imagens produzidas por uma sociedade e pelas pessoas que ali habitam com o 

sistema de direito que as regra. Somam-se a tais considerações os aportes dos 

130



 Anais 
19-22 maio - Londrina-PR 

Universidade Estadual de Londrina 
estudos decoloniais, ressaltando uma construção de mundo eurocentrada, do 

direito que lhe é próprio e de representações subalterizadas do “outro” não-

europeu. Por meio de tais fundamentações, percebe-se que: 
 

[...] nada menos racional, finalmente, que a pretensão de que a 
específica cosmovisão de uma etnia particular seja imposta como a 
racionalidade universal, mesmo que tal etnia se chame Europa 
Ocidental. Porque isso, na verdade, é pretender para um 
provincialismo o título de Universalidade (QUIJANO, 1992, p. 447). 

 

A identidade não é uma condição estável e eterna. O estudo de 

imagens suscita o debate sobre essa questão: a partir de qual contexto 

identitário a obra de arte é construída, o que ela produz e deixa de produzir? 

Essas obras, afinal, não são neutras, mas refletem prazeres, desprazeres e 

paixões (SAID, 2011, p. 480-484). O discurso jurídico segue essa trilha: é um 

artefato culturalmente construído, permeado por tramas de poder, criando 

identidades, gerando resistências e conformidades: 

 
[...] De fato, as relações de poder são relações de força, 
enfrentamentos, portanto, sempre reversíveis. Não há relações de 
poder que sejam completamente triunfantes e cuja dominação seja 
incontornável. [...] Quero dizer que as relações de poder suscitam 
necessariamente, apelam a cada instante, abrem a possibilidade a 
uma resistência, e é porque há possibilidade de resistência e 
resistência real que o poder daquele que domina tenta se manter com 
tanto mais força, tanto mais astúcia, quanto maior for a resistência. 
De modo que é mais a luta perpétua e multiforme que procuro fazer 
aparecer do que a dominação morna e estável de um aparelho 
uniformizante (FOUCAULT, 2012, p. 227). 

 

Nessa senda, propõe-se aqui uma nova maneira de visualizar o 

sistema jurídico. Um método que possibilite uma forma diferente de olhar e 

interrogar o direito, especialmente considerando a maneira como as regras 

jurídicas latino-americanas foram sendo formadas no decorrer dos anos, até se 

constituírem no seu atual modelo. Em uma tentativa de demonstrar o método 

que se adota, passamos a parte subsequente deste texto. 

 

2. Dimensões Imagéticas do Direito: da modernidade a decolonialidade 
Voltemos, por um instante, ao século XVI. Momento de conquistas 

além mar, descobertas de novos mundos, de expansão econômica e territorial 

europeia. Sob o ponto de vista dos povos conquistados, contudo, este é um 
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século sangrento, de submissões e açoite, de força bruta e imposição de 

regras estrangeiras. É nesse contexto que, para Anibal Quijano (1992, p. 440), 

nasce a modernidade e sua outra face, a colonialidade, muito antes, portanto, 

do tempo em que nos acostumamos a visualizá-la, os séculos XVIII-XIX. É na 

necessidade comercial das rotas do Atlântico, nas discussoes a respeito do 

tratamento dos autóctones, no regime de poder que aqui foi estabelecido, que 

as condições de possibilidade do sistema de mercado foram assentadas. 

O direito acompanha essa construção, concedendo suporte jurídico 

para o exercício do poder nas sociedades subalterizadas. Um sistema de 

justiça alienígena, importado e mantido pela espada espanhola ou portuguesa, 

com o objetivo de garantir a soberania da metrópole em terras coloniais. E um 

direito que, mais tarde, nos oitocentos, irá se constituir em um arcabouço 

teórico que se autointitulará neutro, centralizado no Estado, universal e 

impositivamente válido a todos os povos do mundo (HESPANHA, 2003, p. 

102). O direito moderno ocidental portará as marcas de seu nascimento: a 

deslegitimação de outras vozes que não a sua, europeia e civilizada. Sua 

linguagem será a dos iniciados, hermética a qualquer outro que não faça parte 

de seu campo de saber.  

Hoje, a maioria dos cidadãos das Américas, da África, Índia, Caribe, 

Austrália, Europa (dentre muitos outros continentes e países) foi afetada de 

uma maneira ou de outra pelos grandes impérios do século XIX (SAID, 2011, p. 

37). A cultura europeia - aí incluindo o direito, um artefato cultural -: 

[...] se converteu, além do mais, em uma sedução; dava acesso ao 
poder. Depois de tudo, mais além da repressão, o instrumento 
principal de todo poder é sua sedução. A europeização cultural se 
converteu em uma aspiração. Era um modo de participar no poder 
colonial (QUIJANO, 1992, p. 439). 

No imaginário e nas construções materiais dos colonizados, a 

aspiração em alcançar o patamar metropolitano era uma forma de superar sua 

condição subalterna. Inúmeros artistas retrataram esse desejo pela "civilização" 

levada aos povos americanos, como a percepção que subjaz na Primeira Missa 

no Brasil, de Victor Meirelles (1860). Durante a primeira metade do século XIX 

no Brasil, a Academia Imperial de Belas Artes traduzia esteticamente a 

exaltação da cultura européia (CHIARELLI, 2005, p. 79). A construção do 
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estado nacional partia do pressuposto de civilizar os trópicos, cumprindo a arte 

papel relevante nesse projeto: 

 
A Europa servia de parâmetro no momento de criação de uma 
historia da arte brasileira. Isso não significa pensar essa aproximação 
como uma "imitação", pois seu intuito, ao construir um passado 
artístico glorioso, era colocar o jovem Império em consonância com 
as nações civilizadas. O termo "arte brasileira" caberia as obras que 
preferencialmente representassem temáticas da historia nacional, o 
que pressupunha a apropriação de elementos do passado para a 
construção de uma identidade que habilitasse os trópicos a comungar 
dos mesmos valores dos países europeus. Dessa forma, o estilo 
artístico deveria ser de inspiração européia, para marcar esse 
pertencimento junto às nações civilizadas [...] (CASTRO, 2005, p. 
339). 

 

Daí a importância da imagem que segue: 

 

 
MEIRELLES, Victor. Primeira Missa no Brasil. 1860. 

 

A obra representa a natureza de maneira classicista, em uma 

organização de elementos autonomeados históricos pelo autor, que tudo 

observa de um espaço afastado. Diversas personagens estão dispostas ao 

redor de uma cruz de madeira, especialmente iluminada e em meio à natureza. 
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Nesse local, realiza-se a missa católica, onde um padre devidamente 

paramentado realiza seu ofício. O ritual é acompanhado por portugueses 

desembarcados nos primeiros navios aqui aportados e por exóticas 

personagens autóctones daquele novo mundo, curiosas sobre o significado do 

que assistiam.  

A perspectiva afastada do observador elabora a cena por meio de uma 

lente europeia, ainda que a escola de pintura histórica brasileira objetivasse a 

representação de fatos da forma como "realmente ocorreram". Contudo, a 

iluminação do altar e da cruz, traduzindo concórdia entre as figuras ali 

retratadas, omite o genocídio da população indígena local.  

Essa missão civilizatória justificou massacres, colonizações e 

espoliações (COLAÇO; DAMÁZIO, 2012, p. 52). O direito moderno serviu bem 

a esses empreendimentos, permitindo a exploração escravocrata, 

desconsiderando os sistemas jurídicos dos povos originários e impondo 

penalidades àqueles que, porventura, se rebelassem. 

Por seu turno, para o europeu do oitocentos, as Índias britânicas, o 

norte da África francês e as Américas foram objeto de imaginação e da trama 

social europeia, que tinham como intérpretes artistas plásticos e romancistas 

(SAID, 2011, p. 40). O contraponto a esse imaginário exótico era o homem 

ocidental, lutando por liberdade e igualdade em representações heroicas vistas 

em obras como, por exemplo, A Liberdade Guiando o Povo, de Eugene 

Delacroix (1830), abaixo colacionada: 
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DELACROIX, Eugène. La liberté guidant le peuple. 1830. 

Esta imagem tornou-se ícone nacionalista e símbolo da Revolução 

Francesa (BELL, 2008, p. 318). Ela retrata uma cena de batalha nas ruas 

parisienses, onde um grupo de revolucionários, em meio à bruma, é liderado 

por uma mulher em vestes claras, especialmente iluminada e ocupando o 

centro do quadro. A figura feminina traz a bandeira republicana vermelha, 

branca e azul e, armada com uma baioneta, segue em frente, por sobre corpos 

caídos. As pessoas que lhe rodeiam estão vestidas com todo o tipo de 

vestimenta: roupas de operários, cartola, camisas rasgadas, paletós. Todos 

estão armados e carregam pistolas, espadas e carabinas. Diante da obra, 

pode-se afirmar que: 

A pintura inteligentemente combina corajoso registro contemporâneo 
com alegoria de uma forma monumental. Lugar e tempo estão claros: 
Notre Dame é visível ao longe e pessoas estão trajadas de acordo 
com sua classe, com um garoto mal vestido a direita simbolizando o 
poder das pessoas comuns (FARTHING, 2011, p. 395).  

O título da obra, por seu turno, destaca alguns elementos e 

desconsidera outros. A palavra liberdade possui importância fundamental, 

especialmente para a escola romântica na qual se filiava Delacroix, que 

associava o termo à independência dos estados nacionais. Assim: 
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É aqui que se insere a Liberdade de Delacroix. Ela guia o povo, ela 
não o comanda, não o ordena, não tira dele a percepção de que ele é 
agente em um mundo material e em que as entidades abstratas 
precisam se personificar – tornar-se iguais – para agirem igualmente 
(grifos no original) (COSTA; GOMES; MELO, 2014, p. 481). 

É emblemática, assim, a Liberdade iluminada à frente da batalha, 

liderando revolucionários em busca de autodeterminação e organização 

política. Ali se observa a luta por conceitos jurídicos típicos do direito moderno: 

soberania nacional e liberdade individual. Os mesmos direitos negados as 

figuras exóticas da pintura de Meirelles, subalterizadas e deslegitimadas frente 

à espada e ao poder do conquistador europeu. 

Pode-se afirmar, nessa perspectiva, que tais manifestações artísticas 

criavam um espaço autorizado a entrar na lógica discursiva através de 

representações de domínio, controle e todo um conjunto de significados do que 

é conveniente ou não para aqueles que habitavam nos dois lados da linha 

divisora entre conquistados e conquistadores (SAID, 2011, p. 104). A arte, 

portanto, era constituída e constituinte do discurso da 

modernidade/colonialidade, incluindo elementos que formavam o substrato 

jurídico-social da época. 

Considerações Finais 
Associações entre direito e imagens constituem um terreno fértil para 

debater inovações em nossa forma de compreender o sistema de justiça 

constituído pela modernidade. Neste texto, optamos por apresentar e, 

posteriormente, exemplificar a aplicação do método documentário em estudos 

jurídicos. 

O método abrange algumas etapas que o pesquisador deverá seguir. 

Inicialmente, em uma observação a-teórica, ele perceberá a dimensão 

iconográfica da obra para, em seguida, aprofundar seu estudo por meio da 

iconologia. Abrange, igualmente, a contextualização da imagem no meio social 

que a produziu, sua descrição, a identificação de signos icônicos e a 

interpretação de sua mensagem linguística.  

Tal procedimento exige a abertura interdisciplinar e associações entre 

os elementos imagéticos sob análise. Por meio dele, a pretensa neutralidade e 

a linguagem hermética do direito moderno são postas em questionamento, em 
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busca de outras maneiras de conceber os fatos jurídicos. Para os efeitos deste 

texto, o método se constituiu em uma importante ferramenta que, conjugada à 

teoria, permite a percepção das influências europeias na construção do direito 

moderno latino-americano. 
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Coletivo câmera aberta: disparos estéticos em transe 

Luana Ediena Câmara LOBATO (UERJ)1 

Resumo: 
Este trabalho relata as principais ações do Projeto de Intervenção-Educativo 

Coletivo Câmera Aberta, o qual se comprometeu a utilizar a imagem como 

veículo de disparos estéticos e transformação social, utilizando a fotografia 

analógica como ferramenta de discussão e debate, no âmbito acadêmico, em 

periferias urbanas e espaços públicos. Tendo como um dos objetivos 

compreender o funcionamento e surgimento do Coletivo Câmera Aberta e fazer 

uma reflexão sobre a dinâmica dos coletivos fotográficos no Brasil, optou-se pelo 

estudo de caso e pesquisa teórica, na busca em articular com diversos autores, 

conceitos e experiências sobre o tema, uma melhor compreensão sobre a ação 

e formação dos coletivos de fotografia contemporâneos, fazendo, é claro, uma 

relação com o Coletivo Câmera Aberta. Ao trazer várias ideias, experiências e 

também algumas fugas, sistematizou-se a construção deste relato de 

experiência reflexivo, onde a imagem assume um papel politico, social e 

transformador, em meio a uma cultura líquida e em constante mutação. 

Palavras-chaves: Fotografia, Coletivo, Ações. 

1 Mestranda na Universidade Estadual do Rio de Janeiro na linha de pesquisa em Educação, Cultura e 
Comunicação em Periferias Urbanas da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense. 
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1. Coletivo Câmera Aberta: Porque? Pra que?

O Coletivo Câmera Aberta, Projeto-Intervenção-Ação e Educação, se

mistura em um âmbito de trocas simbólicas e atitudes políticas-sociais. Ele se 

estrutura dentro de uma Instituição Acadêmica (Universidade Federal do Pará) 

ao ser premiado pelo Prêmio Proex de Arte e Cultura da UFPA, composto por 

cinco universitários, em sua maioria estudantes de Artes Visuais, toma como 

parte central de seu discurso a fotografia analógica como meio de 

experimentação-ação. Além de seus integrantes compartilharem ideias, espaços 

de produção ou simplesmente trocas afetivas, há uma intensa zona de 

divagações e estudos sobre o papel da fotografia analógica nos dias de hoje e 

sobre o poder da imagem na transformação/intervenção social.  

Pode-se dizer que o Coletivo surge em contramão a serialização, a 

identidades perdidas dentro do poder acadêmico, ele se dispões a traçar novas 

estratégias de ocupação, utilizando como arma a fotografia e sua potencia 

estética e social. 

Ao utilizar a fotografia analógica como ferramenta de ação e instrumento 

de combate, os integrantes do coletivo utilizam como discurso o fato da grande 

utilização em massa dos aparelhos digitais, e da maquinaria poderosa divulgada 

diariamente, tomando a essência da fotografia como o simples ato de clicar e 

não de olhar e sentir as imagens. Não negam esta postura, mas tentam mostrar 

que há outras possibilidades de se descobrir a fotografia de uma maneira mais 

completa, perpassando por toda a montagem da câmera, do seu corpo 

funcionante, da revelação de seus filmes e do olhar a luz. Assumem uma postura 

de tentar confrontar o consumo sem consciência, o qual o capitalismo dissemina, 

mesmo sabendo que até a fotografia analógica virou artigo de moda e é 

consumida de modo insaciável através das lomos e câmeras descartáveis.  

Hoje observa-se uma expropriação das redes de vida da maioria da 

população pelo capital, por meio de mecanismos cuja inventividade e perversão 

parecem ilimitadas. 

No entanto o que querem não se limita à isso, querem utilizar de sua 

inteligência coletiva para produzir conhecimento, informação e criar novos laços 

de inventividade e experiências. 

1.1. Mas o que é um Coletivo? 
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O compartilhamento e a democratização das informações é uma das 

características mais marcantes entre os coletivos, isso faz com que 

implicitamente se crie um acervo de metodologias e desenvolvimento de ações 

culturais, artísticas, sociais e educacionais bem abrangentes. Um coletivo é 

formado a partir de uma ideia em comum, de pensamentos políticos e 

ideológicos a cerca da nossa sociedade, ou até mesmo da intenção de se unir 

em prol de produções artístico-culturais independentes. 
“No domínio da arte, (...) o movimento de ruptura está a cargo o mais 

das vezes de figuras singulares, de práticas de ‘fazeres’, que 

primeiramente desarmonizam, mas que anunciam de longe, uma nova 

realidade. Essas figuras que revelam os indícios serão por nós 

chamadas de ‘embreantes’ (CAUQUELINE, p.88, 2005 apud 

OLIVEIRA, 2009 ). 

Estes núcleos embreantes são identificados facilmente, apesar da 

soberania do núcleo Moderno de Arte ainda prevalecer. 

Pode se dizer também que a palavra Coletivo não é sinônimo da palavra 

grupo. Digamos que ‘grupo’ está contido no conceito de coletivo, que são as 

novas formas de organização de processos colaborativos, que carregam uma 

maneira consciente de relação transparente e participativa que se realiza na 

ação. Os participantes dos coletivos se integram por afinidades ou 

complementaridades, colaborando conscientemente com suas diferentes 

sabedorias por uma ideia em comum, sendo cada vez mais multidisciplinares.  

Coletivos artísticos de um modo geral não são novidade. Grupos que 

compartilham ideias, espaços, estrutura de produção ou simplesmente 

trocas simbólicas e afetivas. Sua história remonta à época logo após a 

Revolução Francesa, tendo no grupo conhecido por Boémia um dos 

principais exemplos. Eram pintores, escritores e outros artistas que 

levavam uma vida diferente da sociedade que estava se consolidando 

naquele momento de crescimento das cidades, de fortalecimento dos 

ideais modernos. Esse grupo que tentava ficar a margem do 

comportamento burguês foi o responsável pelo sentido da expressão 

“vida boêmia” que usamos até hoje, que tem um pé na noite, no gosto 

pela música e pela poesia. (QUEIROGA, p.11, 2012). 
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A tendência marginal dos coletivos e o incansável interesse de somar 

individualidades para um projeto grupal ou social toma a arte contemporânea 

atual e se multiplica intensamente em diversas regiões do Brasil.  

No caso dos coletivos de arte há uma forte tendência a se unirem em prol 

de práticas políticas e estéticas, juntando-se ou não a organizações sociais. Uma 

das características marcantes dos coletivos é o fato de serem diversificados e 

complexos, muitos não se delimitam a um só tema das linguagens artísticas, 

agrupando várias vertentes da Arte como: a fotografia, a instalação, a 

performance, a dança, o grafite entre outros. 

As ocupações são as ações mais interessantes vindas de um coletivo. 

Ocupar a rua, espaços públicos ou privados é uma forma de se afirmar 

politicamente sobre diversas questões inerentes à sociedade e também brigar 

por um espaço mais democrático na Arte. A arte, fortalecida no coletivo, pode ter 

seu potencial amplificado e mais amplamente difundido, já que quanto mais 

informação, mais conhecimento, mais experiências circulam. “(...) chegou o 

tempo da ação política para os artistas e creio que a ação deve se expandir em 

liberdade por toda a arte mundial e pelo mundo inteiro. A ação política não 

precisa inibir a criação artística; as duas atividades são dessemelhantes, mas 

não incompatíveis.” (SMITHSON, 1970 apud OLIVEIRA,2009). 

Uma postura política nas Artes pode ser compreendida como uma postura 

social, o poderoso impacto social das ideias assume papel importante no 

pensamento ideológico sobre o ser-estar-no-mundo, sobre nossos direitos e 

deveres e também sobre nosso papel enquanto cidadãos de um cosmos 

complexo e desigual. Por este motivo pode-se afirmar com clareza que a 

produção artística, seja coletiva ou não, é uma postura política eficaz. Mesmo 

aqueles artistas que se abstêm de expressar qualquer postura crítica em suas 

obras apresentam uma postura política que é a do não envolvimento. 

Visto todas estas características em comum nos coletivos de arte, não 

podemos homogeneizá-las, pois há também uma forte tendência regional, 

cultural e política em suas ações, mesmo que tais, se entrelacem em diversas 

ocasiões em  centros de exposição e confluências artísticas nacionais, ou seja, 

não deixa-se de destacar a característica marcante guardada no seio das 

ideologias construídas dentro de um coletivo, que é a cultura do espaço de onde 

ele está inserido.(...) Há dezenas de coletivos pipocando pelo Brasil, diluindo a 
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autoria da obra de arte na coletivização dos eventos e problematizando a 

realidade social e cultural da região em que estão sediados.(MANESCHY & 

LIMA,p.105,2008). 

Esta identidade e pluralidade das manifestações coletivas, trás à arte 

importantes discussões políticas e articulações importantes ao espectador, pois 

provoca discussões sociais necessárias e proposições artísticas importantes que 

fogem do seio  e núcleos elitistas da arte. São as necessidades individuais de 

cada um que se transformam em conexões lógicas em comum, detalhe este 

importante, visto que a arte é ainda uma área muito marcada pela lógica da 

individualidade da produção e não pela ação coletiva política, prática e 

democrática. 

Como nos define Hugo Nascimento, um dos integrantes do Coletivo: 

O Coletivo Câmera Aberta surgiu da aproximação natural-necessária de seis 

estudantes-pesquisadores da linguagem fotográfica, com o intuito de viabilizar 

suas pesquisas individuais através de um processo de fortalecimento coletivo, 

mediante trocas de informação conhecimento prático teórico, empréstimo-

compartilhamento de materiais, solicitação de recursos por vias institucionais e 

do lançamento de proposições-produções coletivas materializadas em suporte 

analógico, sistema fotográfico aberto, onde a liberdade de imersão-subversão e 

o determinante na relação homem X aparelho... o homem pode jogar para além

da programação, as possibilidades se tornam infinitas, não se trata mais de 

esgotar o programa do aparelho, mas compor, poéticamente, em consonância 

com as forças do universo-natureza-capitalista, a própria programação homem-

aparelho-mundo. O que mais trazemos de Flusser é a elevação da fotografia ao 

campo do pensamento. O CCA propõe disparos estéticos sobre as muitas 

questões que envolvem a linguagem fotográfica no contemporâneo, pensando e 

re-pensando incessantemente as relações vigentes, o imperialismo tecnológico, 

a superficialidade do disparador, o veloz exagero vulgarizável, contrapondo a 

isso a artesania, a experimentação, a materialidade da película e a calma 

laboratorial. 

Ao deixar fluir as ideias, anseios e desejos, por querer modificar um 

espaço já autônomo e autóctone. O Coletivo Câmera Aberta, aqui designado 

como CCA, se propôs à disseminar uma proposta experimental que utilizou como 

arma principal a fotografia analógica, no entanto, acima de tudo, disparando 
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imagens com o intento de abstrair sensações , ou até mesmo descontrole 

racional, criando uma relação subjetiva, in-dependente do ser com a 

imagem/fotográfica/impressa/tátil/sensível. 

Apropriando-se de espaços públicos, não públicos, e intencionalmente 

privados, em um trânsito fugaz intenso, o CCA des-constrói, ou se propõe a dês-

construir a ideia de que a imagem é algo sólido, rígido e estático, e à leva para 

passear em áreas periféricas, de intenso fluxo poético e expressivo, onde a 

mesma pode ser re-significada, modificada, des-contruída e não controlada. 

O composto de palavras Experi-Mente-Ação foi designado e muito 

utilizado pelo CCA para descrever um estado de experiência contínua e 

recíproca a qual a racionalidade e subjetividade da mente se transformam em 

ações. Todas as ações desenvolvidas no CCA ultrapassam o limite do registro e 

entram em uma discussão aparelho foto -aparelho homem, - aparelho mundo. 

Neste jogo de aparelhos simbólicos o devir ação experimentação 

delinearam-se em trajetórias externas à uma visão acadêmica. O pensamento 

sobre fotografia ultrapassou os muros da Universidade e tomaram um lugar/não-

lugar extremo, onde experiências sociais e políticas foram postas em discussão, 

criando um processo de troca intensa e relacional. 

“O coletivo fotográfico contribui para uma expansão do lugar do sujeito, 

algo que acontece sincronicamente à diluição do autor na arte-contemporânea 

(...)” (QUEIROGA,2012). 

Experiência em Preto e Branco-Coletivo Câmera Aberta 
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2. Disparos: Experi-mente-ações 

Muitas ações foram demarcadas pelo CCA, relatar não é o mesmo que 

experiênciar, mas registrar é uma maneira de manter viva a ação. Designaremos 

aqui as ações de disparos, assim como disparar é soltar ao ar, como uma bala 

perdida, a qual atinge ou não seus sujeitos, e atinge de maneira diferente 

àqueles que estão inconscientemente em seu caminho. 

Disparar é também um devir, um fluxo contínuo de possibilidades, de 

trocas, um intenso fluir de ideias, sensações, um produtor de estilhaços, de 

consequências. 

 
2.1. I Disparo: Foto-mobilização 
A ação Foto-Mobilização se desdobrou no dia 16 de março de 2012, onde 

o CCA mobilizou os estudantes de Artes Visuais da FAV /UFPA para uma re-

apropriação do sucateado laboratório de fotografia da Faculdade. Desativado há 

alguns anos, o espaço não era utilizado por falta de equipamentos e 

higienização. Muitos materiais, deteriorados pelo tempo eram consumidos em 

poeiras e descaso. A ação nada mais política e interventora, se propôs a ocupar 

e restituir o ambiente, fazendo com que flui-se naturalmente uma 

conscientização sobre o lugar e sua apropriação necessária e devida perante 

àqueles que compõem o espaço acadêmico. Muitos estudantes nem sabiam da 

existência do lugar e tão pouco o utilizaram ao longo de sua trajetória acadêmica. 

Como relato da ação Hugo Nascimento descreve abaixo: 

 

“Como acontecimento a ação foi satisfatória. Como vanguarda frente às 

hierarquias enrrigecedoras ainda estamos sendo testados. O laboratório não nos 

foi liberado, mesmo tendo sido seu funcionamento possível através da nossa 

intervenção. ‘’Alunos não podem se responsabilizar pelo laboratório’’. Há que se 

pensar sobre isso! Talvez mais que pensar(?).  A faculdade, segundo a própria, 

não tem dinheiro nem a agilidade necessária para contratar um técnico-monitor, 

condição única para a liberação do LaB no discurso burocrata. Estamos sós. sós 

ou quase. EU contra o sistema. Em vigília, conscientes do desterro. E dos 

nossos, a saber: Alexandre Siqueira que assinou como prof. Responsável, 
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tornando possível a utilização do laboratório. E Claudia leão, fundamental no 

desenvolvimento do projeto escrito.” 

No relato acima, Hugo Nascimento mostra que o aparelho burocrático 

criado e constituído dentro da Universidade bloqueia seu próprio 

desenvolvimento pensante, desconstruindo a ideia de que a Instituição abre as 

portas para uma revolução pensante e atitudinal, quando na verdade não 

somente recrimina, mas as impede. 

Ao criar a intenção de se apropriar de uma espaço público o CCA se 

dispôs não somente a ter àquilo que lhes é de direito mas sim  de se alimentar 

das  condições ideológicas coletivas para revolucionar um espaço “latente”, um 

lugar cheio de possibilidades os quais não era utilizado para tal. 

Para Michel Callon, “o mundo novo resulta de um empreendimento 

coletivo feito de vontades e interesses individuais que negociam e, 

gradualmente, constroem uma casa comum” (2010, p.72 apud 

QUEIROGA,2012,p.45) 

  Cartaz da Ação: Fotomobilização na Faculdade de Artes Visuais da UFPA.

O 1º disparo demonstra a intensa vontade dos membros do CCA em 

subverter seu próprio espaço pensante, de recriar condições de atuação e 

revolução, de proporcionar uma articulação política e direcionada. 
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2.2. II Disparo: Laboratório do MIS : Experimentações em preto e branco 

Em um fazer, onde a exatidão não integra o método, é o tal do fazer 

ditando o por fazer, abrimos o aparelho, dilaceramos sua estrutura, interagindo 

em suas gambiarras, extraindo suas essências, parimos imagens em preto e 

branco. 

”A imagem fotográfica é sempre mais que uma imagem: é o lugar de um 

descarte, de um fragmento sublime entre o sensível e o inteligível, entre a cópia 

e a realidade, entre a lembrança e a esperança.” (AGAMBEN, 2007, p.29). A luz 

traça as coordenadas e o papel fotográfico queima, à beira da loucura transpõe-

se imagens, desfocadas como tal insanidade do disparador, que a procura pelos 

fótons, quase cego e à beira da insensatez desvela sua poesia. Como 

alquímicos, utilizando suas poções, os cientistas-artistas vão desvelando suas 

fotos e descobrindo o antes impalpável. 

A ocupação e integração do Laboratório do Museu da Imagem e do Som 

aconteceu de forma gradativa e natural, em uma conversa com o artista plástico 

Armando Queiroz, diretor do MIS na ocasião. A ideia de apropriação de um 

pequeno espaço dentro do MIS foi decidida coletivamente, tendo em vista antes 

a infeliz tentativa de ter-se criado tal espaço laboratorial dentro da Faculdade de 

Artes Visuais. 

O CCA ocupou, higienizou e transformou uma pequena sala abandonada 

em um laboratório de fotografia. Antes a ideia era de apropriar-se de tal ambiente 

para experimentar vários processos analógicos e ainda propor oficinas e 

diálogos, no entanto, limitou-se somente a revelar as fotografias produzidas 

dentro do Coletivo. 

 Dada tal manifestação e conquista muitas reflexões puderam ser 

desenvolvidas, como a de que o lugar da fotografia analógica ainda persiste e 

que seu poder transformador ainda interpela em nossas ações, mesmo diante 

de todo o aparato digital e da efemeridade das imagens. 

Ao fotografar e revelar suas próprias fotos, os membros do CCA 

discursam sobre o fato de que a fotografia não se esgota no momento do ato, 

disparo, em si, mas de uma junção de processos ininterruptos, processos físicos, 

químicos, subjetivos de um território que vai além do esquecimento. 
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ACERVO CCA/Laboratório MIS- Organização CCA. 

Do local surgiram erros e acertos, entre reações químicas resultaram 

papéis com imagens/borrões, cheios de expectativa e arte. Da experiência não 

somente vem o aprendizado, mas a imensa vontade de testar o desconhecido, 

o acaso vira objeto poético e íntimo.

A imagem que olhamos ser desvelada-revelada também nos olha, 

fazendo emergir nossa memória olfativa, tátil, gustativa, auditiva e visual, isto é, 

afetando nosso corpo, e assim os que habitaram o local faziam também parte 

dele, como um prolongamento de suas fendas e imperfeições. 

As tentativas de desvelar em absoluto, o que não se pode ver, cria o 

desejo pelo impossível, fazendo ecoar uma tensão incessante entre o 

experimentar e o poder. Mas o que não sabiam é que o poder estará também 

em suas mãos e que o fotografo, antes deixado de lado pelo poder quase 

autônomo da câmera-aparelho, hoje se integra à ela em um jogo recíproco de 

trocas sinestésicas e subjetivas. 

2.3. III Disparo: ações educativas 
O III disparo foi direcionado à democratização e acesso à linguagem 

fotográfica, não necessariamente uma imposição educativa sobre técnicas e 

experimentos, mas de possibilidades de diálogos e olhares poéticos. 
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Primeiramente planejamos uma oficina, a qual foi ministrada na 

Escola Maria Stellina Vamont, localizada em uma bairro da periferia de Belém. 

Durante a mesma percorreu-se diversas técnicas de escrita com a luz, focando 

na dimensão lúdica das dinâmicas e fazendo saltar delas o conhecimento, na 

seguinte cronologia: pincel de luz; light paint; câmera escura; exibição de 

trabalhos (fotografias em pinhole, PB's, fotógrafos paraenses, brasileiros e 

estrangeiros); montagem de pinholes e saída fotográfica ao Ver o Peso. Como 

resultados materiais, produziram-se vinte câmeras escuras, quinze pinturas de 

luz (sobre posse dos participantes) e um acervo de cerca de quarenta imagens 

fotografadas em pinhole, armazenadas em seus negativos e em formato digital. 

ACERVO CCA/ Exposição: “Da Terra firme ao Ver o Peso” no pátio da Escola /2012.

O CCA quis mostrar aos alunos durante as oficinas que a foto não é 

apenas uma imagem ou produto de uma técnica, de uma ação, uma figura de 

papel em sua clausura de objeto finito, é também um ato icônico. Ela não se 

limita somente ao processo da imagem-ato, ao gesto de sua produção, mas inclui 

todo o sujeito em questão, seu olhar cultural, suas subjetividades e visualidades 

latentes. 

A fotografia é também um disparo psico inconsciente e consciente, é uma 

relação entre a percepção e contemplação da imagem. 
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Ao fotografar em uma “geringonça” - como assim foi denominada por 

muitos a pinhole – os participantes compreenderam que ao manipular o 

aparelho-máquina-objeto-geringonça podem testar suas intuições visuais e obter 

experiências sensoriais e visíveis prazerosas. 

As mediações do processo também provocaram nos membros do CCA 

uma consciência de que educar visualmente é necessário e significativo para 

seus futuros trabalhos sociais, pois despertou a consciência de que cada um em 

seu interior possui suas próprias relações estéticas com o meio em que vivem. 

Meio este permeado muitas vezes pela violência psíquica, social e moral. Os 

processos e experimentos extravasaram a sensações de liberdade, 

aprendizado, re-significaram valores e exalaram poesia visual. 

ACERVO CCA/Oficina de Câmera Escura/Cumbu 2012. 

2.4. IV Disparo: fotoescambo – imagens em transito 
O mundo encontra-se sobre uma série de inovações tecnológicas e 

transformações sociais e culturais. Onde objetos e imagens que são ao mesmo 

tempo atribuídos a um valor monetário, carregam uma grande carga de valor 

emocional, subjetivo, atemporal e poético. E imagens são acima de tudo fruições 

especificas da imaginação, de um individuo que olha além. 
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A citação abaixo fala de imagens, imagens captadas pela máquina 

fotográfica, pelo disparo, imagens subjetivas ou técnicas. E há uma grande 

proximidade entre a técnica e a subjetividade 
A aparente subjetividade das imagens técnicas é ilusória, pois 

na realidade são tão simbólicas, quanto o são todas as imagens. 

Devem ser decifradas por quem deseja captar-lhes o significado. Com 

efeito, são elas símbolos extremamente abstratos: codificam textos em 

imagens, são metacódigos de textos.A imaginação, à qual devem sua 

origem, é capacidade de codificar textos em imagens. Decifrá-las é 

reconstituir os textos que tais imagens significam. Quando as imagens 

técnicas são corretamente decifradas, surge o mundo conceitual como 

sendo o seu universo de significado. O que vemos ao contemplar as 

imagens técnicas não é o “mundo”, mas determinados conceitos 

relativos ao mundo, a despeito da automaticidade da impressão do 

mundo sobre a superfície da imagem. (FLUSSER, 1985) 

E nesse jogo de imagens técnicas, pela percepção de um olhar individual 

ou coletivo, se fez necessário discutir o valor da imagem e seu intenso processo 

de busca por um lugar/não-lugar ou/e vários lugares tomando-se o ponto desta 

discussão inicial. 

Há também uma intensa preocupação em se discutir como a estrutura 

mercadológica vigente engole e se apodera dos processos artísticos. E se 

tratando de imagens, refletir sobre o papel da fotografia neste processo de troca 

valorativa, é no seio desta discussão que surge a ideia do Fotoescambo. 

Como em uma grande feira e consequentemente um grande centro 

distribuidor, onde os mercadores compravam, trocavam e vendiam suas 

mercadorias, o Fotoescambo propôs não somente trocar suas imagens, mas 

atribuir-lhes significados múltiplos a partir das trocas e escolhas.  

“O FotoEscambo não é um comercio. É uma relação de trocas simbólicas, 

afetivas e até de arte por arte, só que na rua e não numa galeria”, explica Camila Aranha 

coordenadora do Coletivo Câmera Aberta. 

Designado como intervenção-ação-performance o Fotoescambo se 

propôs a fugir da forma elitista de como a fotografia é exposta, em galerias ou 

espaços artísticos. O fato de ser levado à rua, um espaço de confluências, como 

uma feira, o aproxima da ideia de livre troca, provocando e ampliando o campo 

das sensações /percepções simbólicas e afetivas. Provocando no outro a ideia 
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de que a imagem é também uma força emblemática que guarda em si histórias, 

sensações e possibilidades estéticas. O principal objetivo do fotoescambo era 

trocar imagens , fotografias, imãs de geladeiras, adesivos, plotados fotos dos 

integrantes do coletivo por quaisquer coisa, objetos, ações subjetivas e afetos. 

O fato de trocar imagens por outros objetos, ou outras imagens, ou até 

mesmo por pensamentos e conversas, mostra a importância que se deve ter na 

reflexão sobre a que ponto a arte se transformou em mercadoria.   

“A fotografia mesmo carregando o peso da função documental, também 

foi superando esses limites transmudando-se em múltiplas significações, 

revelando-se uma autêntica metáfora do tempo (KLAUTAU,p.15, 2002 apud 

SECULT,2002). 

As imagens fotográficas não representam somente a realidade, mais sim 

múltiplas representações desta, assim como as intensas relações do homem 

com as coisas do mundo em um mundo capitalista e efêmero, as imagens tomam 

um espaço de objetos de troca, de uso e potencial mercadológico. 

    Acervo CCA- Cartaz divulgação Fotoescambo.

Referências: 
AGAMBEN, Giorgio. Profanações. São Paulo: Boitempo, 2007. 

FLUSSER, Vilém. Filosofia da caixa preta. São Paulo: Hucitec, 1985.  

MANESCHY, Orlando; LIMA, Ana Paula Felecissimo de Camargo (org.) Já! 

Emergências Contemporâneas. Belém: EDUFPA/Mirante- Território Móvel, 

2008. 

152



Anais 
19-22 maio - Londrina-PR 

Universidade Estadual de Londrina 
OLIVEIRA,Amanda de Carvalho. Núcleo Embreantes de Produção Artística 

Independente: Coletivos. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 

ARTES VISUAIS) - Universidade Federal do Pará. 

QUEIROGA, Eduardo. Coletivo fotográfico contemporâneo e prática colaborativa 

na pós-fotografia. Recife: UFPE, 2012.140f. Dissertação (Mestre em 

Comunicação) – Programa de pós-graduação em comunicação da Universidade 

Federal de Pernambuco, Recife,2012. 

153



Anais 
19-22 maio - Londrina-PR 

Universidade Estadual de Londrina 
Imagens de jornais enquanto documentos de arquivo: 

discutindo os processos de produção, fluxo e guarda. 

Telma Campanha de Carvalho Madio 

Resumo: 
A fotografia de jornal, utilizada desde o final do século XIX, foi e ainda é produzida em 

grande quantidade pelas empresas jornalísticas. Os aspectos informativos, artísticos e 

de conservação são debatidos e reconhecidos, porém, uma reflexão sobre as 

características arquivísticas desse documento tornou-se necessária. O levantamento 

teórico do tema e de questionamentos sobre a trajetória desse documento fotográfico 

como objeto de estudos na área da arquivística mostrou definitivamente a 

incorporação da fotografia nas práticas e reflexões atuais da área. Verificou-se o fluxo 

documental das imagens produzidas por empresas jornalísticas, identificando as 

seções responsáveis por sua produção, estabelecendo suas funções originais e seu 

contexto dentro da empresa.  

Palavras-chaves: Fotografia, Arquivo fotográfico, Empresa jornalística 
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1. Introdução

A análise das “Imagens de jornais enquanto documentos de arquivo: 
discutindo os processos de produção, fluxo e guarda”1, possibilitou arrolar as 

principais teorias da área arquivística sobre o tema e identificou o documento 

fotográfico como produção institucional, assim como o tratamento, métodos e formas 

que as empresas jornalísticas empregam para organizar, guardar e recuperar esses 

documentos. 

A importância desses documentos é inquestionável e é necessário 

estabelecermos uma metodologia arquivística para ocorra sua inserção no 

conjunto administrativo da empresa, a fim de não se perder sua organicidade e 

e contexto de produção. 

Pela multiplicidade de usos que a fotografia possui na sua produção, na 

sua aplicação imediata e na variedade de interpretações imagéticas que 

apreendemos daquela “realidade” congelada, não podemos tomá-la 

isoladamente como uma fonte única e verdadeira. Como um documento 

histórico, a fotografia também exige que cruzemos seus dados com outros tipos 

de registros para avaliarmos as informações contidas na imagem e também em 

sua produção. Porém, como documento de arquivo é necessário que 

identifiquemos e registremos o seu contexto original, para garantirmos que essas 

informações sejam asseguradas e preservadas às futuras gerações. 

Fui pesquisadora e indexadora de imagens no Banco de Dados de São 

Paulo, pertencente à Empresa Folha da Manhã. Em quatro anos que fiquei na 

empresa, tive contato com a grande produção fotográfica realizada diariamente, 

pelos jornais Folha de S. Paulo, Folha da Tarde e Notícias Populares 

pertencentes ao grupo e com todas as imagens recebidas por estas redações, 

na maioria material publicitário e/ou de divulgação.  

Constatamos que a maior parte das empresas jornalísticas, preocupa-se 

com a descrição imagética individual, mas não compreendem essa produção 

como uma rotina dentro de suas atividades e acabam isolando-a dos demais 

documentos, acarretando uma perda irreparável de suas funções originais. 

Dessa forma, entendemos que o estudo foi importante e terá relevância 

para as áreas de Ciência da Informação e Arquivística, pois trouxe as práticas, 

1 Essa pesquisa é um aprofundamento de minhas reflexões sobre a fotografia iniciadas no campo profissional, na 
minha dissertação, Fotografia e Cidade: São Paulo na década de 1930 e também na minha tese, A fotografia na 
imprensa diária paulistana nas primeiras décadas do século XX. - O Estado de S. Paulo 
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ao mesmo tempo em que discutiu e apresentou as teorias sobre o tema, 

propondo reflexões e soluções de processamento para os documentos 

fotográficos produzidos pelos jornais. 

2. Fotografia e imprensa
As transformações e o surto tecnológico do final do século XIX, ao 

desencadearem alterações profundas em nossa cultura, condições de vida e 

cotidiano, propiciaram uma nova maneira de olhar, perceber e conhecer o 

mundo. Em resposta a essas transformações, nossa percepção foi se alterando, 

e passamos a exigir uma “veracidade” e uma velocidade maiores em tudo que 

nos era transmitido (SEVCENKO, 2001 e SCHWARCZ, 2000). 

A fotografia foi num primeiro momento o coroamento dessa busca de se 

copiar fielmente a realidade. Esta proposta que vinha se desenvolvendo desde 

o Renascimento, de acordo com os valores artístico-sociais das sociedades

ocidentais, considerava que a obra figurativa deveria ser a representação mais 

fiel possível das coisas existentes no universo. (FRANCASTEL, 1987) 

A imagem fotográfica mais que a pintura foi considerada a cópia da 

realidade, pois se julgava não haver a mão do homem diretamente em sua 

elaboração e a reprodução era automática. Segundo essa ideia, a câmara, as 

lentes e o processo de fixação da imagem não interferiam no resultado final; este 

era a transposição exata do objeto focado para um suporte, fosse ele flexível, 

papel, chapa metálica ou vidro. Como aponta Walter Benjamin:  
Pela primeira vez no processo de reprodução da imagem, a mão foi 

liberada das responsabilidades artísticas mais importantes, que agora 

cabiam unicamente ao olho. Como o olho apreende mais depressa do 

que a mão desenha, o processo de reprodução das imagens 

experimentou tal aceleração que começou a situar-se no mesmo nível 

que a palavra oral. (BENJAMIN, 1994, p.167.) 

A fotografia é um processo de fixar uma imagem em uma emulsão 

fotossensível. O processo há muito vinha sendo pesquisado e aperfeiçoado e 

teve sua divulgação oficial em 1839, na França2. No processo fotográfico, 

basicamente, a luz incide e age na superfície emulsionada, alterando 

quimicamente suas propriedades. Para tanto, utilizamos uma câmara fechada, 

2 Diversos autores trabalham a história da fotografia, Newhall (2006), Amar (2001), Machado (1984), Kossoy (1989), 
Flusser (1985), entre outros. 
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com uma pequena abertura que permite a passagem da luz, que reage com os 

químicos do material fotossensível, transformando-se em uma imagem latente. 

Com o processo de revelação e ampliação é que conseguimos tornar a imagem 

visível: produção do negativo e da fotografia ampliada. 

O uso indiscriminado de imagens fotográficas, nos mais diversos 

suportes, para os mais variados fins, transformou a fotografia num meio de 

comunicação vigoroso, rápido, barato e “confiável”. Para a imprensa em geral, a 

fotografia foi se tornando a forma mais eficiente e ágil de transmitir informações. 

Expressão dessa velocidade crescente da sociedade, os meios técnicos 

descobertos e aperfeiçoados no final do século XIX foram fundamentais no 

estabelecimento de uma simbiose entre texto e fotografia, que até hoje se faz 

presente em todos os meios de comunicação. 

Tais alterações também se fizeram sentir na imprensa que necessitava 

responder rapidamente aos interesses e anseios do público, para não correr o 

risco de ficar ultrapassada e sem leitores. Walter Benjamin analisou o papel 

importante que o jornal desempenhava nesse momento, e o colocava como o 

melhor meio de comunicação: 
(...) seu conteúdo é a matéria, alheia a qualquer forma de organização 

que não seja a que lhe é imposta pela impaciência do leitor. Essa 

impaciência não é só a do político, que espera uma informação, ou a 

impaciência dos excluídos, que julgam ter direito a manifestar-se em 

defesa dos seus interesses. O fato de que nada prende tanto o leitor a 

seu jornal como essa impaciência, que exige uma alimentação diária, 

foi há muito utilizado pelos redatores, que abrem continuamente novas 

seções, para satisfazer suas perguntas, opiniões e protestos. 

(BENJAMIN, 1994, p.124.) 

O desenvolvimento da fotografia impressa revolucionou o uso das 

imagens fotográficas, mudando a percepção e a visão das pessoas. Até então, 

tínhamos a noção do nosso espaço de vida, ou seja, da rua, do bairro, da cidade. 

Com a publicação das imagens impressas, o “mundo”, ou melhor, “um olhar 

sobre o mundo” torna-se acessível a todos. 
A introdução da fotografia na imprensa é um fenômeno de uma 

importância capital. Ela muda a visão das massas. (...) Com a 

fotografia, abre-se uma janela para o mundo. Os rostos das 

personagens políticas, os acontecimentos que têm lugar no próprio 

país ou fora de fronteiras tornam-se familiares. Com o alargamento do 
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olhar o mundo encolhe-se. A palavra escrita é abstracta, mas a imagem 

é o reflexo concreto do mundo no qual cada um vive. (FREUND, 1995, 

p.107.) 

Como citado anteriormente, os primeiros processos de impressão de 

imagens, apenas, tomavam a fotografia como base para desenhos e/ou 

gravuras, que eram passados para outro suporte, que de acordo com a técnica 

variava em madeira, pedra, ou metal, para só então serem impressos3. Em todos 

esses processos, a figura do desenhista e gravurista eram fundamentais e 

primordiais, o que, em alguns casos, transformava a fotografia numa outra 

imagem, já que havia a interpretação e a assimilação desses artistas do 

conteúdo imagético original. 
(...) até meados do século passado [XIX], desenhistas, gravuristas e 

gravuras de madeira eram intermediários entre fotógrafos e fotografia 

e os leitores. De fato, a publicação direta de fotografias só se tornaria 

possível com as zincogravuras, que surgiriam ao virar do século. Até 

essa altura, a tecnologia usada envolvia papel, lápis, caneta, pincel e 

tinta para desenhar, depois tornava-se necessário recorrer a madeira, 

cinzéis e serras para criar as gravuras.(SOUSA, 2000, p 25.) 

Nesse estágio, podemos considerar que a fotografia funcionava como 

qualquer outra fonte de informação que servisse de “inspiração” aos artistas para 

publicarem determinado assunto. A facilidade de copiar elementos visíveis e 

estáticos - não por meio de relatos orais e/ou desenhos imprecisos - e a suposta 

objetividade da fotografia a tornaram a melhor forma e a principal linguagem 

imagética na efetiva impressão e divulgação de dados. 

A importância da fotografia nos meios de comunicação e o 

estabelecimento de maneiras de olhar, perceber e compreender nossa 

sociedade fez parte das preocupações de Walter Benjamin, segundo o qual: 
 (...) se uma das funções econômicas da fotografia é alimentar as 

massas com certos conteúdos que antes ela estava proibida de 

consumir – a primavera, personalidades eminentes, países 

estrangeiros – através de uma elaboração baseada na moda, uma de 

suas funções políticas é a de renovar, de dentro, o mundo como ele é 

3 Todas essas técnicas, já utilizadas para texto, permitem a impressão da imagem em outro suporte, seja papel, tecido 
etc. Os processos de elaboração são diferentes, assim como os resultados finais, mas todas possibilitavam a reprodução 
de imagens. A fotogravura é uma técnica que grava imagens em chapas de metal, a litografia é uma técnica em que o 
artista desenha sobre a pedra litográfica e na xilografia o artista entalha os desenhos em blocos de madeira para gravar 
a imagem. Diversos autores abordam essas questões, entre eles Frederico Porta, Luiz Monforte e Joaquim Marçal. 
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– em outras palavras, segundo os critérios da moda. (BENJAMIN,

1994, p.129.) 

Para analisar a fotografia impressa, devemos considerar seu processo 

intrínseco, a fim de compreendermos a imagem em sua totalidade e não como 

uma cópia do real ou uma simples ilustração para o texto. Como também, ser 

um documento produzido com uma intencionalidade e função dentro da 

instituição produtora, no caso a empresa jornalística. 

Devemos, portanto, considerá-la sob a perspectiva de um procedimento 

técnico, desenvolvido e aperfeiçoado por nossa sociedade, utilizada de 

determinadas maneiras em momentos históricos específicos, porém com uma 

linguagem própria, que deve ser assimilada e conhecida por todos. 

Nesse sentido o autor Valle Gastaminza nos alerta que: 
La fotografia no es una copia fiel de la realidad, no es una reproducción 

de algo que existe o há existido. La fotografia es una representación 

icônica mucho más codificada de ló que habitualmente se admite. Y 

aunque frases que pasan a ser estereótipos que la definen como la 

“cristalización del instante visual”, el “certificado de presencia” o la 

“reproducción no mediatizada”, ló cierto es que la fotografia se separa 

mucho de la realidad o, incluso, de la percepción humana de la 

realidad. (VALLE GASTAMINZA, 1999 p 13) 

Sendo, dessa forma a fotografia um meio utilizado na representação e 

transmissão de uma “realidade”, não podemos também, ignorar o leitor, pois se 

somos capazes de ver e reconhecer o assunto tratado em uma imagem é porque 

partilhamos de um grande repertório histórico-cultural comum, determinante para 

a perpetuação e manutenção dos valores sociais. 
As diferentes ideologias, onde quer que atuem, sempre tiveram na 

imagem fotográfica um poderoso instrumento para a veiculação das 

idéias e da conseqüente formação e manipulação da opinião pública, 

particularmente, a partir do momento em que os avanços tecnológicos 

da indústria gráfica possibilitaram a multiplicação massiva de imagens 

através dos meios de informação e divulgação. E tal manipulação tem 

sido possível justamente em função da mencionada credibilidade que 

as imagens têm junto à massa, para quem, seus conteúdos são aceitos 

e assimilados como a expressão da verdade. (KOSSOY, 1999, p.20.) 

A utilização de fotografias na imprensa restringiu-se, num primeiro 

momento, ao uso de paisagens, retratos, cenas posadas, já que o 

desenvolvimento técnico dos equipamentos de captação de imagens, os 
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profissionais que atuavam na época, assim como as máquinas de impressão 

ainda não permitiam que flagrantes do cotidiano fossem registrados ou fixados. 

De todo modo, a necessidade de novas informações por parte dos leitores, o 

desafio de registrar todo tipo de acontecimento e novas experimentações por 

parte dos fotógrafos, assim como a imposição aos meios de comunicação de 

uma enorme velocidade na divulgação das informações, contribuíram para o 

aperfeiçoamento do processo de impressão de fotografias, estabelecendo novas 

propostas de “conhecer e ver” o mundo. 
As exigências do público, dos profissionais e dos consumidores levam, 

conseqüentemente, a avanços tecnológicos, que permitirão ganhos 

para o conteúdo das fotografias. É desta forma que a evolução da 

temática fotográfica no século XIX é acompanhada por conquistas 

técnicas. Entre elas, avulta a diminuição dos tempos de exposição, 

ligada à melhoria da qualidade das lentes e à adoção de novos 

processos (...) (SOUSA, 2000, p. 29.) 

Se, nesse início, não podemos nos esquecer dos equipamentos 

necessários à impressão, precisamos também considerar aqueles que captavam 

e registravam as cenas e fatos relevantes, os responsáveis por essas imagens, 

os repórteres fotográficos. 

Os equipamentos eram pesados, de difícil transporte e por isso, na 

maioria das vezes, os profissionais que optavam por esse trabalho enfrentavam, 

além da curiosidade da população não habituada a esse processo, uma 

imobilidade muito grande para capturar flagrantes e fatos corriqueiros de nosso 

cotidiano. A “imobilidade do autor e dos personagens” eram essenciais para a 

tomada da cena e/ou personagem. Dessa forma, garantia-se o resultado final da 

imagem. Com a evolução e a automação dos equipamentos fotográficos e de 

impressão e a avidez de informação dos leitores, os temas vão se diversificando 

e ampliando, e o que passa a ter importância é a captura em tempo real de 

qualquer fato ou assunto.  

Como pontua Sousa a busca em “‘congelar’ a ação, impressioná-la numa 

imagem quase em tempo real, capturar o imprevisto, chegar ao instantâneo e, 

com ele, acenar com a ideia de verdade: o que é assim capturado seria 

verdadeiro; a imagem não mentiria” (SOUSA, 2000, pp.29-30) passa a ser a tônica 

da maioria das imagens publicadas e procuradas pela imprensa. Como bem 

assinala o autor, não podemos esquecer que mesmo tratando-se de 
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instantâneos, a fotografia não deixa de ser representação, muito embora nesse 

momento isso não fosse ainda questionado. 

Até o final do século XIX, as revistas e semanários eram os grandes 

inovadores e propagadores no uso da fotografia, em grande parte, por sua 

periodicidade e especialização temática ou de público, o que possibilitava maior 

tempo de elaboração e certa dose de experimentalismo em suas páginas. 

Nesse momento, podemos considerar que as fotografias eram usadas 

pela imprensa como ilustração do texto. Somente na virada do século, quando 

equipamentos fotográficos e gráficos especializam-se e os fotógrafos e 

empresários tornam-se profissionais nessa área, foi que a fotografia passou a 

ser trabalhada e percebida como meio de comunicação poderoso e próprio. 
Esta utilização tardia da fotografia na imprensa é devida ao facto de 

que as imagens devem ainda ser feitas fora do jornal. A imprensa. cujo 

sucesso se funda na actualidade imediata, não pode esperar e os 

proprietários dos jornais hesitam em investir grandes somas de 

dinheiro nestas novas máquinas. (FREUND, 1995, p.107.) 

O desenvolvimento e a divulgação dessas publicações propagaram e 

estabeleceram um novo patamar para a fotografia e consolidaram o seu uso em 

todos os veículos de imprensa. Sua utilização não ocorre simultaneamente, e 

percebemos que pelos 
"finais do século XIX, os diários encontravam-se atrasados na 

utilização da fotografia como news medium. De fato, ao contrário dos 

semanários e das revistas ilustradas, que começaram a publicar 

regularmente fotografias a partir de meados da década de oitenta do 

século XIX, é, por exemplo, apenas em 1904 que surge o Daily Mirror, 

em Inglaterra, um jornal que ilustrava as suas páginas quase 

unicamente com fotografias”. (SOUSA, 2000, p. 69.) 

A mudança ocorre quando se dá a utilização direta da fotografia em jornais 

e revistas. E isso só foi possível com o desenvolvimento do processo conhecido 

como autotipia4 ou half-tone (meio tom), que permitia que a fotografia ou outras 

imagens fossem impressas simultaneamente com o texto. 

A primeira fotografia publicada em jornal, sob o uso deste método, foi em 

1880 no Daily Graphic, em Nova Iorque, de autoria de Henry J. Newton. A partir 

4 Esta técnica consiste em reproduzir uma fotografia através de uma superfície cuja trama a divide numa 
multiplicidade de pontos. Em seguida passa-se numa prensa a imagem assim obtida a partir da 
fotografia, ao mesmo tempo que um texto composto. É o processo de autotipia.(FREUND, 1995, p.106.) 
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de 1885, sua utilização se intensificou em revistas e semanários, por contarem 

com um período maior de elaboração, já que o processo fotográfico, desde a 

preparação da chapa até a revelação, ainda era demorado. 

Nos jornais, a utilização desta técnica veio a se tornar usual na primeira 

década do século XX. Como exemplos, há os periódicos New York Times que 

passou a publicar um suplemento fotográfico semanal, a partir de 1896; o Daily 

Mirror, na Inglaterra, que ilustrou suas páginas, em 1904, unicamente com 

fotografias e o Ilustrated Daily News, de Nova Iorque, que utilizou o mesmo 

método, em 1919. 

Helouise Costa destaca que 
“definitivamente incorporada à imprensa a partir do início do século XX, 

a fotografia iria buscar a sua melhor adequação à página impressa, 

seja através da adoção de novas temáticas, da busca de uma 

linguagem mais apropriada ou ainda através dos recursos de 

diagramação e edição. (...) Foi justamente na conjunção dos processos 

de industrialização da fotografia e da imprensa que a imagem 

fotográfica iria atingir a sua tão almejada vulgarização”. (COSTA, 1998, 

p.26.) 

A incorporação da fotografia nos meios de comunicação foi rápida e houve uma 

simbiose perfeita, onde texto e imagem se complementavam na transmissão da 

mensagem, ampliando a linguagem jornalística, ao mesmo tempo em que atingia 

diversos leitores. 

3. Inserção da fotografia nos arquivos
A ampliação da linguagem jornalística concretiza-se a partir do momento 

que a fotografia reflete as funções e objetivos da empresa. Compreendemos que 

a fotografia de jornal ao ser trabalhada como uma linguagem útil e rentável à 

empresa, não foi e nem é gerada espontaneamente, mas existe uma 

necessidade em sua elaboração e efetivação para cumprimento de determinada 

atividade. Portanto, temos um documento produzido em um contexto 

institucional, no desenvolvimento de suas funções nesse caso, jornalísticas e 

como tal deve estar inserido e relacionado aos demais documentos da 

instituição, caracterizando-o assim, como documento de arquivo. 

Temos a definição segundo o qual arquivo é formado pelo “conjunto de 

documentos que, independentemente da natureza ou do suporte, são reunidos 
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por processo de acumulação ao longo das atividades de pessoas físicas ou 

jurídicas, públicas ou privadas, e conservados em decorrência de seu valor”. 

(Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, 2012, p 21) e de acordo com 

essa definição, temos que o documento é produzido, processado e guardado 

pela instituição e/ou pessoa geradora. Nesse caso, não estamos pensando em 

fotografias de coleção, banco de imagens ou outra instituição que recolhe e 

armazena fotografias para venda, preservação e guarda. O documento 

fotográfico existe em diversas unidades informacionais, mas em um arquivo, sua 

Procedência5, deve ser respeitada. 

Os autores Joan Boadas, Lluis-Esteve Casellase M. Àngels Suquet 

apontam a necessidade de se caracterizar e distinguir a formação dos acervos 

fotográficos, assim como sua procedência: 
“La correcta identificación de los conjuntos – fondos o colecciones – es 

básica a nível metodológico, ya que ‘cada documento forma parte de 

un todo estructurado del que, si se aísla, no tiene sentido y cuyo interes 

reside en la relación côn los documentos que lo preceden y que lo 

siguen, en cuanto que viene a ser una instantânea dentro de una 

secuencia documental’.” (BOADAS, 2001 p115) 

Para tratarmos a fotografia enquanto documento de arquivo é necessária 

a recuperação da produção da imagem, contextualizada em seus objetivos e 

interesses, ou seja, termos claro todos os seus elementos formadores, desde 

sua função, objetivo, intencionalidade, o tipo do material utilizado, tanto a 

máquina como filmes e lentes; a pessoa que operará a câmara, ainda, seu 

processo de revelação, sua identificação, sua utilização, e finalmente sua 

guarda. Estes elementos que constroem a fotografia de jornal, se não forem 

identificados e preservados, poderão ser eliminados ou esquecidos, restando-

nos, quando muito, a imagem congelada, e sua leitura será incompleta, na 

medida em que não teremos o documento em sua integridade funcional e/ou 

administrativa. 

Como aponta André Ancona Lopez. 

5 Segundo os autores Joan Boadas, Lluís-Esteve Casellas e M. Àngels Suquet Esta concepción de los documentos como 
parte de un conjunto estructurado que les da sentido y que, portanto, debe respetarse e individualizarse se denomina 
principio de procedência (Respct des fonds, Provenienzprinzip, Principle of provenance). Nació côn la circular de 24 
de abril de 1841 de Natalis Wailly, jefe de la sección de los Archivos Departamentales del Ministério del Interior de 
Francia, y desde entonces su aplicación se extendió a nivel internacional hasta convertirse en uno de los fundamentos 
teóricos principales que deben regir la organización de cualquier fondo o colección documental. (BOADAS, 2001 p 115) 
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“Os acervos de documentos imagéticos tendem, muitas vezes, a não 

revelar os princípios da organização arquivística, quando se valoriza o 

conteúdo informativo da imagem, em oposição ao seu contexto de 

produção, enquanto documento arquivístico.” (LOPEZ, 1996 p 190) 

Antonia Heredia Herrera aponta que não devemos confundir suporte e 

conteúdo: 
“Em el caso de los nuevos documentos, no hay duda que el calificativo 

va unido exclusivamente a los nuevos soportes. ¿Son por lo tanto algo 

distinto? Em cuanto que el suporte es algo externo, material, la esencia 

no varía.” (HEREDIA HERRERA,1991, p 151) 

Dessa forma, esse documento cumpre uma função institucional, onde sua 

produção e geração não o caracterizam como um documento isolado, mas ligado 

a um contexto mais geral, trazendo intrinsecamente uma relação entre ele e o 

meio que o produziu. 

Esses documentos nos arquivos, durante muitos anos foram tratados 

como documentação especial, por sua fragilidade e tipo de suporte, variado e 

distinto dos textuais. Nas empresas jornalísticas a gênese documental dessa 

produção foi desprezada e ignorada e a análise recaia apenas nos suportes e 

elementos visuais. 

Devemos observar a manutenção da organicidade desses documentos, 

não perdendo o processo original de produção e ordenação em função de 

descrição documental da imagem e muito menos ainda pela especificidade de 

seus suportes. Há que ser observado as condições ideais para sua preservação, 

mas sua função original não pode ser perdida ou desprezada. 
“A fragilidade do suporte fotográfico agudizou esse estado de coisas 

estimulando uma bem intencionada intervenção de fotógrafos, 

urbanistas, historiadores e outros preocupados com a perda das 

informações veiculadas pelas imagens. Esses profissionais 

despenderam respeitáveis esforços na preservação física e/ou na 

restauração de documentos fotográficos antigos, sem se preocuparem, 

entretanto, com a geração institucional deles. Se, desse ponto de vista, 

as diferenças na geração técnica das imagens fotográficas são 

significativas, do ponto de vista do arquivo, atento à produção 

documental, elas perdem relevância. O paralelo com os documentos 

textuais presentes em arquivos mostra-nos que a identificação da 

finalidade e do organismo produtor é que definem o documento e não 

sua técnica de produção.” (LOPEZ, 2000, p. 159) 
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Porém, os responsáveis pelos arquivos institucionais deveriam considerar 

esses documentos na classificação arquivística, preservando a gênese 

documental e a sua função original. Segundo o autor Sanchez Vigil, 
Son excepciones entre los archivos aquellos que se crearon para 

almacenar originales empleados en la realización de obras ilustradas, 

tal es el caso de editoriales, diarios y revistas, cuyos fondos han sido 

después documentados, analizados y rentabilizados, bien en las 

propias publicaciones bien en el mercado exterior. (SANCHEZ VIGIL, 

1999) 

Apesar de esses documentos serem frequentes e constantes, ainda não 

houve uma discussão teórica profunda de como deveria ser a inserção e 

classificação dessa documentação no fluxo administrativo das empresas. Por 

isso a autora Aline Lopes Lacerda observa que: 
Se as fotografias podem servir como fontes fidedignas, autorizadas e 

válidas aos estudos históricos, elas também devem ser consideradas 

peças importantes, como documentos, na consideração dos conjuntos 

e fundos documentais tratados. A necessidade de investimento no 

sentido de entender melhor esse dispositivo de informação visual, tão 

comumente utilizado como documento, mas tão diferente dos 

documentos tradicionalmente tratados pela arquivística, torna-se 

relevante para os arquivistas e profissionais que lidam com 

documentação em geral. Essa é uma discussão que, enfrentada com 

base nos instrumentos teóricos da área de arquivo, além da própria 

área de teoria fotográfica – apropriada por tantas disciplinas que se 

utilizam das imagens fotográficas como instrumento cognitivo –, deve 

ser conduzida pela arquivologia. A disciplina tem muito a oferecer de 

contribuição original, na medida em que acumula relatos e 

questionamentos acerca das experiências no tratamento de seus 

acervos e já possui um rico debate acerca de temas importantes de 

ordem geral e pertinentes a todos os gêneros documentais. 

(LACERDA, 2008, p 21) 

4. A fotografia nas empresas jornalísticas
Como apontado anteriormente, percebemos que a fotografia é produzida 

há muito tempo nas empresas jornalísticas e por isso, entender o contexto 

administrativo em que foram/são criadas é fundamental para seu uso como 

documento de arquivo. 
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Constatamos que a grande demanda, utilização e recepção favorável das 

imagens jornalísticas, acarretaram tratamentos específicos e ágeis para 

recuperação da informação, ocasionando na maioria das vezes seu isolamento 

e descontextualização de sua produção.  

 Os procedimentos adotados pelas empresas jornalísticas na produção e 

tratamento de suas imagens muitas vezes não as contemplam ou as entendem 

no fluxo administrativo. 
La imagen de archivo oficial es, de forma muy similar, aunque con 

propósitos diferentes, una imagen producida de acuerdo con 

determinadas normas formales y procedimientos técnicos de carácter 

institucionalizado que definen cuáles son las manipulaciones legítimas 

y las distorciones permisibles, de modo que, en ciertos contextos, unos 

intérpretes más o menos hábiles y adecuadamente formados y 

autorizados pueden extraer conclusiones de ellas, sobre la base de 

convenciones historicamente establecidas. Es unicamente en este 

marco institucional donde adquieren peso y pueden imponerse 

significados que de otro modo podrían ser discutibles (TAGG, 2005, 

p.9) 

 A fotografia no fluxo de uma empresa jornalística inicia-se na redação e 

está sempre vinculada a uma pauta6 de uma determinada editoria. Por isso, 

acreditamos que a primeira classificação possa ser pelas editorias existentes nos 

jornais, de acordo com as rotinas e divisões dos trabalhos. Essas editorias são 

definidas de acordo com os temas trabalhados pelas empresas, por exemplo: 

Política, Cotidiano, Cultura, Esporte, Finanças, etc. 

 Como coloca o autor Vilches,  
La división por géneros de los diferentes contenidos de la prensa, por 

otro lado, nunca ha pasado.más allá de uma clasificación eclética, 

funcional a la empresa que contrata trabajos y personal bajo ciertas 

compartimentaciones llamadas secciones, pero también funcional a los 

lectores que reciben la información empaquetada bajo etiquetas de 

gênero que le permiten escoger y aprender información pero también 

rutinas de producción.(VILCHES, 1987, p. 66.) 

6 A pauta é a orientação que os repórteres recebem descrevendo que tipo de reportagem será feita, com quem deverão 
falar, onde e como. A pauta não necessariamente é escrita e nem sempre é premeditada. Um acidente de carro, por 
exemplo, só vira pauta na hora em que acontece. (http://pt.wikipedia.org/wiki/Pauta_(jornalismo) acesso em 21/02/2014) 
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Na produção do documento fotográfico, o processo se inicia com uma 

reunião com todos os editores que discutem as pautas/reportagens que 

precisarão de imagens e coberturas fotográficas7. Elaboram uma solicitação, 

descrevendo o assunto principal, local, o que deve ser fotografado, ao editor de 

Fotografia, que a repassa ao fotógrafo que realizará a pauta. O fotografo 

municia-se com câmaras e filmes e sai para cobrir a pauta. 

Ao retornar a redação o fotografo entrega os filmes no Laboratório de 

revelação e ampliação e terminado esse processo o negativo e as ampliações 

recebem um número de identificação e os responsáveis pelo Laboratório anotam 

em uma Planilha de controle, o número do negativo, que é sequencial no ano 

corrente, a pauta, data e o nome do fotografo. Dessa forma, a relação orgânica 

entre matéria, imagem, data e autoria não é perdida e a função primeira da 

imagem é preservada. Todas as ampliações feitas de uma determinada imagem 

recebem no seu verso o respectivo número dado ao negativo e o nome do 

fotografo. 

A grande dificuldade em estabelecer essa relação orgânica é que na 

maioria dos jornais os negativos eram descartados e o que restou são somente 

as ampliações fotográficas que são pulverizadas em pastas de assuntos no 

Banco de Dados das empresas. 
Las responsabilidad de las tareas que permiten la preservación y 

localización de las imágens fotográficas del fondo fotográfico del médio 

informativo es relegada a un servicio especializado, denominado 

comúnmente archivo fotográfico, fototeca o archivo gráfico. Este 

servicio suele integrarse, junto com el resto de servicios documentales 

de la empresa periodística, em el centro de 

documentación.(ROBLEDANO ARILLO, 2000, p184) 

As fotografias selecionadas pelo editor de fotografia juntamente com o 

editor solicitante, são encaminhadas para a montagem da página e publicadas. 

As demais fotografias produzidas mesmo que não tenham sido publicadas, são 

enviadas a um setor de guarda (conhecido em muitos casos como Banco de 

Dados), onde são classificadas de acordo com o assunto principal da imagem e 

posteriormente arquivadas em pastas. Nesse caso, no verso das fotos são feitas 

algumas anotações como o número do negativo, fotógrafo, data da realização 

7 Trâmite observado no período que trabalhei no Banco de Dados da Empresa Folha da Manhã. 
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da foto, as datas em que foram publicadas e ainda o indexador do assunto. Não 

existe um arquivamento cronológico, existindo fotografias do século passado até 

as mais atuais, em alguns casos, dentro das pastas. 

Dessa forma, temos duas etapas no arquivamento do material fotográfico 

nas empresas jornalísticas: o original (negativos) que irá para o Arquivo de 

Imagens ou ficará na Editoria de Fotografia, e as ampliações que são 

encaminhadas para o Centro de Documentação e/ou Banco de Dados para 

disponibilização as demais editorias e público em geral.  
Habitualmente se utiliza el término fotografia de prensa para designar 

dos objetos: las imágenes fotográficas que aparecen dentro del cuerpo 

informativo de los productos informativos periodísticos – em las 

paginas de um periódico o en una emisión audiovisual -; y los productos 

fotográficos originales que son recebidos em las prensas periodísticas. 

(ROBLEDANO ARILLO, 2000 p184) 

Assim, as especificidades da fotografia, que possui o negativo e a 

ampliação em papel, não faz parte da categoria de documentos criados para 

representar ações com valor jurídico e/ou administrativo, não apresenta em suas 

formas externas ou internas traços que identifica sua função original e ainda ser 

pouco trabalhada na área de Arquivo, acarretam um tratamento diferenciado, 

que entendem a fotografia como um documento único, sem considerar o vínculo 

orgânico com a matéria original. 

Os negativos são guardados, os mais antigos, em envelopes, e os mais 

novos em cartelas de material adequado. Aos poucos os envelopes de papel 

estão sendo substituídos por essas cartelas. De material estável, garantindo sua 

conservação. Normalmente os negativos não recebem nenhum tratamento, a 

não ser o número identificador. Não há nenhum projeto ou preocupação em 

digitalizá-los para facilitar a busca e garantir a preservação dos originais. 

As ampliações vão para o Centro de Documentação/Banco de Dados e 

acondicionadas em pastas de papelão, sem nenhum acondicionamento 

adequado e/ou próprio para preservação. Não é feito nenhum descarte e todas 

as ampliações são encaminhadas a seção que faz o arquivamento do material 

fotográfico de acordo com o assunto principal e as entradas temáticas já 

existentes. Na sua maioria, as imagens arquivadas são repetitivas, retratando 

um mesmo assunto cotidianamente, explorado exaustivamente em todos os 

ângulos, posições e tomadas. 
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Não encontramos, ainda, uma preocupação das empresas jornalísticas 

em implementarem a gestão documental, a não ser com a imagem digital, e nem 

compreendem a redação, centros de documentação e arquivo de negativos 

como setores administrativos e, consequentemente, não tem seus documentos 

organizados de acordo com normas arquivísticas. Reconhecem o valor histórico 

dessa documentação, mas não despendem verbas para seu processamento 

adequado e a manutenção das relações orgânicas dos documentos. 

CONSIDERAÇÕES 
La veracidad de la fotografia se impone com parecida candidez. Pero 

aqui también, detrás de la beatífica sensación de certeza se camuflan 

mecanismos culturales e ideológicos que afectan a nuestras 

suposiciones sobre lo real. El signo inocente encubre um artifício 

cargado de propósitos y de historia. (FONTCUBERTA, 2002, p.17.) 

As fotografias desde seu descobrimento foi considerada como a captura 

do real e com o desenvolvimento tecnológico possibilitou que a imprensa 

utilizasse essa linguagem como a tradução fidedigna das matérias publicadas. A 

busca por uma visualidade no jornalismo diário, estabeleceram as legendas que 

situam e direcionam o entendimento do leitor, temos ainda a ancoragem no 

próprio texto, título e manchete e finalmente a diagramação da página do jornal. 

Todos esses elementos contribuíam para educar e ensinar o público na leitura e 

na apreensão da imagem fotográfica, que, naquele momento, servia para a 

construção de uma nova visualidade jornalística e, mais amplamente, para 

instaurar uma padronização visual mundial. 
 (...) una foto no es la noticia sino una de las variables de la información 

utilizadas en un periódico junto con otras (titulares, textos escritos, 

compaginación, etc.) (...) tanto las noticias escritas como las fotos se 

organizan estructuralmente según la importância del acontecimiento. 

Esto obliga a que el lector haya sido educado a buscar el gênero y no 

la noticia(...). (VILCHES, 1987, p. 91.) 

A “realidade” da informação, aliada à facilidade de impressão do mundo 

numa superfície capaz de ser copiada exaustivamente nos mais diferentes 

suportes, transformou-se numa poderosa ferramenta do jornalismo. 
O caráter aparentemente não simbólico, objetivo, das imagens 

técnicas faz com que seu observador as olhe como se fossem janelas 
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e não imagens. O observador confia nas imagens técnicas tanto quanto 

confia em seus próprios olhos. (...) O que vemos ao contemplar as 

imagens técnicas não é ‘o mundo’, mas determinados conceitos 

relativos ao mundo, a despeito da automaticidade da impressão do 

mundo sobre a superfície da imagem. (FLUSSER, 1985, p.20) 

 Na produção da fotografia constatamos que temos dois documentos que 

podemos considerar de arquivo: o negativo, que é a prova do cumprimento de 

uma função que foi pautada por uma editoria; e a ampliação fotográfica que irá 

estampar, compor e ser legendada nas páginas do jornal. Os dois estão 

organicamente ligados por uma função original que é a matéria original para a 

qual foram produzidos. 

 Os negativos deveriam ser classificados de acordo com a Editoria 

solicitante, que é a estrutura da redação e não somente com o número de 

produção. A editoria é responsável tanto pelo texto como pela Fotografia e por 

isso, deveria ser a primeira classificação para os documentos produzidos por um 

jornal.  

 Essa relação não pode ser perdida apenas pela fragilidade dos 

documentos ou ainda pela inexistência de validações externas e internas que 

certificam que são documentos arquivísticos. Essa pesquisa possibilitou detectar 

as relações orgânicas e como isso vai se perdendo, por falta de conhecimento, 

investimentos na área de gestão e do controle permanente da produção de 

fotografias nas empresas jornalísticas. 

 A relevância e importância de se manter essa relação e a identificação da 

função original, não é só para o uso imediato das imagens, mas garantir que 

essas informações não se percam e não fiquemos apenas com o registro visual, 

garantindo que possa ser utilizada em qualquer momento histórico. 
 

Referências: 
ANDRADE, Joaquim Marçal Ferreira de. História da fotorreportagem no Brasil: a 

fotografia na imprensa do Rio de Janeiro de 1839 a 1900. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2004. 

AMAR. Pierre-Jean. História da Fotografia. Lisboa: Edições 70, 2001 

BAHIA, Juarez Jornal, história, técnica. São Paulo: Editora Ática, 1990. 

170



Anais 
19-22 maio - Londrina-PR 

Universidade Estadual de Londrina 
BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e 

história da cultura.  Trad. Sérgio Paulo Rouanet.  2ª ed. São Paulo: Brasiliense, 

1994; p.91-107.  Obras escolhidas, v. 1. 

BOADAS, Joan; CASELLAS, Lluís-Esteve; SUQUET, M.Àngels. Manual para la 

gestión de fondos y collecciones fotográficas. Girona, Centre de Recerca i Difusió 

de la Imatge(CRDI), 2001. 

CARVALHO, Telma Campanha de. Fotografia e cidade: São Paulo na década 

de 1930. Dissertação (Mestrado). Programa de Estudos Pós-Graduados em 

História Social, PUC/SP. São Paulo, 1999. 

COSTA, Helouise. Um olho que pensa: estética moderna e fotojornalismo. São 

Paulo, 1998. Tese (Doutorado) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 

Universidade de São Paulo. 

COUTURE, Carol; ROUSSEAU, Jean-Yves. Os fundamentos da disciplina 

arquivística. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1998. 

CRUZ, Heloisa de Faria. São Paulo em papel e tinta: periodismo e vida urbana 

– 1890-1915. São Paulo: EDUC; Fapesp; Arquivo do Estado de São Paulo;

Imprensa Oficial SP, 2000. 

DE LUCA, Tânia Regina. A Revista do Brasil: um diagnóstico para a (N)ação. 

São Paulo: Fundação Editora da UNESP, 1999. 

DIAS, Odete da Conceição. O trabalhador no discurso fotográfico do jornal A 

Gazeta (1930 – 1945). São Paulo, 1993. Dissertação (Mestrado) – Departamento 

de História da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Universidade de São 

Paulo. 

DICIONÁRIO DE TERMINOLOGIA ARQUIVÍSTICA.  São Paulo: AAB-SP; 

Secretaria de Estado da Cultura, 2012.  

FARIAS Aline Ribeiro de. Imagens fotográficas enquanto documento arquivístico 

e a contextualização da produção documental: Um Estudo de caso do Jornal da 

Cidade de Bauru. 2012. TCC (Arquivologia). UNESP/Faculdade de Filosofia e 

Ciências. Marília, 2012. 

FLUSSER, Vilém. Filosofia da Caixa Preta. São Paulo: Hucitec, 1985.  

FONTCUBERTA, Joan. El beso de Judas. Fotografia y verdad. Barcelona: 

Gustavo Gili, 2002. 

FRANCASTEL, Pierre. Imagem, visão e imaginação. Lisboa: Edições 70, 1987. 

FREUND, Gisèle. Fotografia e sociedade. Lisboa: Veja, 1995. 

171



Anais 
19-22 maio - Londrina-PR 

Universidade Estadual de Londrina 
GERNSHEIM, Helmut. História gráfica de la fotografia. Barcelona: Ediciones 

Omega, 1967. 

HEREDIA HERRERA, Antonia. Achivística general.Teoría y prática. Sevilla: 

Diputación Provincial, 1991. 

História e Imprensa: representações culturais e práticas de poder/ Lucia Maria 

Bastos P. Neves, Marco Morel, Tânia Maria Bessone da C. Ferreira (org). Rio de 

Janeiro: DP&A: Faperj, 2006 

KOSSOY, Boris. Fotografia e história. São Paulo: Ática, 1989. (Princípios, 176) 

KOSSOY, Boris. Realidades e Ficções na Trama Fotográfica. São Paulo: Ateliê 

Editorial, 1999. 

LACERDA, Aline Lopes de. A fotografia nos arquivos : um estudo sobre a 

produção institucional de documentos fotográficos das atividades da Fundação 

Rockefeller no Brasil no combate à febre amarela  -- Tese de Doutoramento.  

São Paulo: Programa de Pós-Graduação em História Social da FFLCH-USP, 

2008. 

LOPEZ, André Porto Ancona. Organização Arquivística de Documentos 

Imagéticos e Pesquisa Histórica. Cadernos de Metodologia e Tecnica de 

Pesquisa (UEM), Maringá (PR), v. 7, p. 189-198, 1996 

LOPEZ, André Porto Ancona.  As razões e os sentidos: finalidades da produção 

documental e interpretação de conteúdos na organização arquivística de 

documentos imagéticos. Tese de Doutoramento.  São Paulo: Programa de Pós-

Graduação em História Social da FFLCH-USP, 2000. 

MACHADO, Arlindo. A ilusão especular -- Introdução à fotografia. São Paulo: 

Brasiliense, 1984 

MADIO, Telma Campanha de Carvalho. A fotografia na imprensa diária 

paulistana nas primeiras décadas do século XX: O Estado de S. Paulo. 2005. 

240 p. Tese (Doutorado). Escola de Comunicações e Artes/ USP. São Paulo, 

2005. 

NEWHALL, Beaumont. Historia de la fotografia. Barcelona: Gustavo Gili, 2006 

ROBLEDANO ARILLO, Jesús. Documentación fotográfica en medios de 

comunicación social. In MOREIRO, José Antonio (ccord). Manual de 

Documentación Informativa. Madrid: Catedra, 2000. 

172



Anais 
19-22 maio - Londrina-PR 

Universidade Estadual de Londrina 
SANCHEZ VIGIL, Juan Miguel. Centro de Documentación Fotográfica: 

Fototecas, Archivos y Colecciones en España. In VALLE GASTAMINZA, Felix 

del. Manual de Documentación Fotográfica. Madrid: Editorial Sintesis, 1999 

SEVCENKO, Nicolau. Orfeu extático na metrópole – São Paulo sociedade e 

cultura nos frementes anos 20. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. 

SEVCENKO, Nicolau. A corrida para o século XXI. No loop da montanha russa. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2001. 

SCHWARCZ, Lilia Moritz e COSTA, Angela Marques. 1890-1914. No tempo das 

certezas. São Paulo: Companhia das Letras, 2000 

SONTAG, Susan. Ensaios sobre a Fotografia. Rio de Janeiro: Arbor, 1981. 

SOUSA, Jorge Pedro. Uma História Crítica do Fotojornalismo Ocidental. Rio de 

Janeiro: Editora Grifos/ Letras Contemporâneas, 2000. 

TAGG, John. El peso de la representación. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 

2005. 

VALLE GASTAMINZA, Felix del. Manual de Documentación Fotográfica. Madrid: 

Editorial Sintesis, 1999 

VILCHES, Lorenzo. Teoria de la imagem periodistica. Barcelona: Paídos, 1987. 

173



Anais 
19-22 maio - Londrina-PR 

Universidade Estadual de Londrina 
UMA PINTURA DE ALMEIDA JÚNIOR E SEUS GESTOS HISTÓRICO, 

PICTÓRICO E PO-ÉTICO 

Gregório Soares Rodrigues de Oliveira(PPG-Arte IdA/UnB /Bolsista Capes) 

Resumo 
Este artigo tem como proposição realizar uma análise especulativa e crítica do 

quadro “Amolação interrompida”, de 1894, do pintor ituano Almeida Júnior, a 

partir de um viés analítico e comparativo com a representação histórica e pictural 

do mito de Narciso, com enfoque nas questões do gesto, bem como em seus 

desdobramentos problemáticos e fronteiriços na especulação ética, histórica e 

política na arte brasileira. 

Palavras-chave: Almeida Júnior; Narciso; gesto; po-ética; pintura. 
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I - O caipira e Narciso: ausentes presenças 

– Unamo-nos aqui.
– Unamo-nos!

Narciso e Eco 

Dentre as muitas representações picturais de Narciso realizadas ao longo 

da História da Arte, elegemos uma para comparar, não tanto pelas semelhanças, 

mas, sobretudo, pelas diferenças, a obra “Amolação interrompida”, de 1894, do 

pintor brasileiro Almeida Júnior (1850 - 1899): “Narciso”, de François Lemoyne 

(1688 – 1737), datada de 1728. E nos utilizamos para tal escolha de basicamente 

um principal critério, que convém ressaltar. Narciso, representado na pintura do 

pintor expoente do rococó francês, está, assim como o caipira de Almeida Júnior, 

aparentemente sozinho1, sem as comuns presenças de Cupido e Eco.  

Ambos os personagens situam-se em uma solidão duvidosa e devemos 

ser cautelosos para realizar tal interpretação. Haja vista que, embora ocorra uma 

ausência presencial da alteridade (ou seja, do outro semelhante) nas duas 

pinturas, podemos supor que existem no mínimo dois personagens contando 

com os principais, invisíveis na obra.  

Próximo ao caipira, podemos afirmar claramente que alguém, que não é 

o próprio pintor, nem mesmo um espectador diante da obra, provavelmente

passa pelo personagem (ou está chegando até ele) e o cumprimenta. 

Retornando da posição original, levantando e com os olhos exageradamente 

abertos, como que notasse alguém desconhecido, o caipira retribui com um 

gesto típico: a mão aberta, com a palma para frente, à altura do ombro. 

Na obra de Lemoyne, a “presença ausente” que podemos supor é que 

próximo ao Narciso, em algum lugar, difícil de esquecer e inseparável do mito, 

está Eco. Portanto, ambas as ausências presentes, aqui podemos chamá-las de 

“o outro”, são quase inseparáveis de qualquer interpretação das obras.  

Antes das principais diferenças po-éticas2, que nos norteiam, ainda é 

possível identificar outras semelhanças entre os quadros.  

Os personagens se situam relativamente no centro do quadro. Narciso no 

centro inferior, mais abaixo. O caipira, neste caso, está rigorosamente mais 

1 Esclareço que a pintura escolhida não é a única representação em que Narciso encontra-se sozinho; 
como exemplo, outra importante obra foi realizada por Caravaggio em 1594-1596.  
2 Insisto nesta expressão, a partir do título, para a diante tratar da questão ética presente na obra do 
caipira, sobretudo em seu gesto, que é uma característica poética de Almeida Júnior.   
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centralizado. Na análise feita pelo historiador Jorge Coli, podemos assegurar o 

rigor da composição, segundo o qual o “sentido firme e exato da composição” é 

uma das marcas de todos os quadros de Almeida Júnior: “A geometria é sua 

grande aliada. Sempre que pode, combina e afirma ortogonais exatas.” O autor 

complementa, explorando a rigidez em outra obra do pintor, mas que nos cabe 

de exemplo: 

O caipira, cujos joelhos e cotovelos articulam ângulos em 
correspondência, quase simétricos, encontra-se diante da junção 
principal, a do batente com a viga, que ele oculta. Isto é, o 
personagem substitui, visualmente, o ponto central de equilíbrio. 
Desta maneira, ele adquire uma presença sólida, inabalável, 
impondo-se, não como imagem de impacto, e sim como imagem 
de permanência. (Coli, 2002, p. 23).  

Mais de cento e cinquenta anos depois do “Narciso” de Lemoyne, 

outra paisagem abriga o quadro “Amolação interrompida” que também apresenta 

as características de um local pouco habitado. No máximo um pequeno vilarejo 

ou, mais acertadamente, uma casa simples e afastada da cidade, com uma 

exuberante vegetação nas cercanias. Com um caminho feito, trilhado, as duas 

representações mostram onde seus personagens passaram antes de chegarem 

até a beira do calmo espelho d’água. Os dois caminhos se situam no quadro, 

igualmente do lado direito e atrás dos personagens, destacando-os e os 

integrando ao fundo.  

Os detalhes dos espelhos d’água também são passíveis de paralelos 

possíveis. Nas duas pinturas, o que separa os personagens de seus 

instrumentos, nas mãos direitas (e do lado esquerdo da composição, para o 

espectador), é a imagem de uma pedra. As pedras parecem funcionar para 

equilibrar os personagens no quadro. Ela que separa a água da terra, do solo 

firme. Como divisora de águas. Exatamente “no meio do caminho” (com o perdão 

do trocadilho drummondiano). A diferença marcante dos reflexos é que em um 

caso ele se dá mais a ver do que em outro. Claro, no caso de Narciso é 

necessário que de fato exista o reflexo, mesmo que o pintor opte por cortá-lo, 

talvez para subtrair certo “valor” da imagem refletida, virtual.  

Ainda na parte inferior dos quadros, pela água, ao caminhar com os olhos, 

o movimento é interrompido duas vezes seguidas por elementos da vegetação

176



 Anais 
19-22 maio - Londrina-PR 

Universidade Estadual de Londrina 
igualmente semelhantes. Pontiagudos, verdes, sombreados e marcados com a 

luz do branco, obstrui e corta parte da imagem refletida. 

 Em suas mãos direitas, inseparáveis, os personagens seguram com eles 

objetos de evidencia viril, violenta e perigosa. O caipira com seu grande machado 

sendo amolado e Narciso com um arco e flecha demasiado fino, com a corda 

frouxa e aparentemente incapaz de qualquer violência. No entanto, em seus 

contextos, é possível supor certo paradoxo com relação à violência dos 

instrumentos dos personagens. Enquanto um apresenta peso e tamanho 

ameaçadores, apesar do olhar e da posição do sujeito serem de extremo 

retraimento pacífico, no caso do caipira; o outro, leve e frágil, está 

acompanhando Narciso perdido dos amigos em uma saída de caça. Ou seja, 

podemos afirmar que, os objetivos finais dos objetos não correspondem bem 

com suas representações e seus contextos de uso. Permanecendo uma latente 

ambiguidade: “instrumento pacífico ou arma de agressão” (Coli, 2000). 

 No caso do caipira, a presença dos instrumentos utilitários e perigosos é 

comum na pintura de Almeida Júnior, como também podemos constatar na 

análise feita por Jorge Coli: 

 
Nos grandes quadros em que Almeida Júnior enfrenta o tema do 
caipira, O derrubador brasileiro, Caipiras negaceando, Amolação 
interrompida, Caipira picando fumo e Violeiro, apenas neste último o 
objeto que o caracteriza, a viola, não é ambíguo. Todos os outros são, 
ao mesmo tempo, utilitários e armas poderosas, agressivas: 
machado, faca, espingarda de caça. Na medida em que devem 
sinalizar a função definida pelo tema, adquirem uma evidente 
importância, como já assinalei no caso da faca de Caipira picando 
fumo. Ou seja, de fato, quando Almeida Júnior dispõe, com flagrante 
importância, os objetos funcionam como atributos definidores, 
dispõem também - com ou sem intenção, não importa - suas 
faculdades virtuais de violência. A faca e a machadinha podem ferir 
ou matar, e a caça dos negaceadores distingue-se pouco de uma 
emboscada (Coli, 2002, p. 28). 

  

 Tantas aproximações formais poderiam ser justificadas apenas pelo viés 

acadêmico dessas pinturas, não fossem as aparentes discrepâncias dos estilos 

e objetivos das épocas, que podem ser apontados na crítica e historicamente. 

Uma situa-se no rococó francês, na primeira metade do século XVIII. 
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Preocupado com uma documentação intimista da índole aristocrática, François 

Lemoyne, manifesta elegância, delicadeza, aspecto gracioso e exagero nos 

detalhes pomposos e decorativos. Por outro lado, em uma via distinta, no Brasil, 

a pintura de Almeida Júnior pode se enquadrar no que se convencionou chamar 

realismo social. Enquanto “interroga a cisão entre o “moderno” e o “acadêmico” 

(Coli, 2000)”, Almeida Júnior se esforçou para alcançar uma pintura que se 

aproximasse da realidade brasileira, incorporando o que dirá depois Gilda de 

Mello e Souza: uma ritmia dos gestos brasileiros3.  

Tais distinções (e aproximações) formais e históricas poderiam ser 

aprofundadas, não fosse nosso objetivo outro. Tentamos nessa primeira parte 

apenas situar brevemente as obras de seus contextos pictóricos e mostrar as 

bases dos motivos que nos fizeram pertinentes aos paralelos seguintes.  

II – A disponibilidade do gesto 
Nada se ouve sem a decisão de ouvir. 

Heráclito 

Para por fim nas principais semelhanças das pinturas elegidas, estas 

podem se encerrar onde se iniciam as principais diferenças: os dois gestos (ou 

apenas um mesmo) das mãos esquerdas dos personagens. Paradoxalmente, 

são distintos e iguais, um mesmo e dois diferentes. 

Simples: um acena para o outro, que passa ou que chega. E o outro, 

Narciso, acena para si, crendo que seja outro, espelhado n’água. Este fato que 

se pode constatar é o eixo questionador central da nossa análise. Neste gesto 

os dois personagens se distinguem fundamentalmente em seus traços morais 

de personalidade: o caráter.  

 Enquanto o caipira, em circunstâncias semelhantes, enxerga, reconhece 

e se predispõe ao outro invisível, Narciso é incapaz de estabelecer contato visual 

(e afetivo) com este outro, que, em seu caso, é Eco.  Para nos auxiliar, ainda 

sobre Narciso, citamos Carvalho: 

Narciso é um ser claramente incapaz de estabelecer contato afetivo 
com os outros e é por esse lado que seu arquétipo parece tão 
relevante hoje em dia. Narciso se transforma numa flor: tanto vem 

3 Sobre a importância do pensamento de Gilda de Mello e Souza para a ideia do gesto na pintura de 
Almeida Júnior, ver “Moda caipira”, de Otília Arantes e Paulo Arantes, em Sentido da formação. São 
Paul, Paz e Terra, 1997. 
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simbolizar um produto da relação dos dois (o que quer dizer que 
em algum nível a relação se realizou), como o fato de que ele falhou 
no seu processo de humanização. Como não saiu realmente de si 
e não pôde alcançar a dialogia, tornou-se uma planta, um ser 
vegetativo, que se encontra numa escala inferior à humana 
(Carvalho, 1998, p. 155). 

 
 Neste sentido, podemos dizer que Narciso representa uma limitação da 

imagem e do diálogo com esta. Sua imagem é muda. O espelho não responde 

a ele. Ou só responde, quando Eco fala, ou repete o que ele mesmo fala. Essa 

questão nos indica a reflexão da própria natureza das imagens enquanto 

representações: “o espelho de Narciso é, nesse sentido, a fonte de amor, a 

experiência inaudita e feroz de que a imagem é e não é a nossa imagem” 

(Agamben, 2007, p. 53).  

˳˳ 

 No entanto, de início, pode-se perguntar aqui: em que sentido a obra de 

François Lemoyne, em relação comparativa com a pintura de Almeida Júnior, 

pode contribuir para a compreensão de uma identidade brasileira? O mito de 

Narciso, narrado por Ovídio no texto “Metamorfoses”, conhecidamente 

problematizador e, para muitos4, fundador da origem das imagens e das 

palavras, nos parece ainda um ampliador aberto das nossas perspectivas sobre 

a relação do sujeito com o outro e, por fim, sobre nós mesmos. Nossa tentativa, 

porém, só pretende resvalar nessa questão de tamanha importância para o 

debate artístico e crítico nacional, e focalizar a discussão neste gesto presente 

no caipira, que é tanto uma característica poética quanto, nos parece, ética do 

pintor ituano. 

 Antes de tudo devemos reconhecer a origem dessa discussão, disposta 

nas pioneiras reflexões sobre Almeida Júnior pela D. Gilda de Mello e Souza, em 

seu clássico texto Pintura Brasileira Contemporânea: os Precursores (1974). A 

autora é a primeira a identificar a “dinâmica dos gestos” presentes nas obras do 

pintor, caracterizando-os no gerúndio que marca as descrições das ações dos 

personagens:  

 

4 Neste sentido, podemos constatar toda a defesa do projeto curatorial da 30ª Bienal de São Paulo, de 
2012, “a iminência das poéticas”, explicitado no texto do catálogo publicado no mesmo ano, na autoria 
do curador-geral Luis Pérez-Oramas.  
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O seu mérito principal não deriva de ter pintado o caipira. (...) Coube 
a Almeida Júnior surpreender a verdade profunda de uma nova 
personagem; não apenas a aparência externa, os traços do rosto ou 
a maneira peculiar de se vestir, mas a dinâmica dos gestos. (...) 
Almeida Júnior aprofunda a análise do comportamento corporal do 
homem do campo. Aprende a sua maneira canhestra de caminhar, 
sem nobreza, mantendo os joelhos meio dobrados enquanto apoia os 
pés no chão. Fixa-o em várias posições e nas diversas tarefas diárias, 
amolando o machado, arreando o cavalo, empunhando a espingarda, 
picando fumo, ou nas horas de folga ponteando a viola5.  

A partir de então, podemos perguntar como tal investigação se vincularia 

com as questões éticas aqui apresentadas. D. Gilda, ainda, nos dá início com a 

pergunta: “onde a inocência do olhar pressuposta numa tal redescoberta do 

Brasil?” 6 Atrelado à pesquisa da realidade social brasileira, D. Gilda, ao se 

atentar para as “memórias do corpo”, reconhece uma “verdade dos gestos” do 

caipira, trazida de sua gente, que nos parece fundamental.  

Segundo Arantes (1997), Almeida Júnior “retratou-se a si mesmo, sendo 

ele próprio um caipira da gema”, e citam D. Gilda (1974):  

A voz cantada, melodiosa e dolente tão característica na população 
do interior paulista; a sua prosódia ingenuamente incorreta; a frase 
elíptica, de estrutura primitiva, espontânea, sem nenhuma arte, 
fortemente ilustrada pelo gesto copioso, franco expressivo - tal é 
Almeida Júnior, debuxadas a largos traços as linhas gerais do seu 
temperamento crioulo.  

Ou seja, é possível aferir, com os autores, que Almeida Júnior não apenas 

apresenta um modus gestual de sua época em sua pintura, como também se 

reconhece dentro dela. Ele incorpora seu gesto pictórico, ou dá corpo à sua 

pintura e torna vivo o gesto7.  

A palavra “gesto” possui dois principais sentidos. Um, mais comum, é 

quando se diz de um determinado movimento do corpo. Outro, mais amplo, 

quando entendido em sua “acepção figurada”, tal como a ideia de “fazer um belo 

5 Grifos nossos.  
6 Idem. 
7 Sobre essa ideia de duplo, podemos sugerir ainda uma reflexão comparativa com história de Pigmaleão, 
também contada por Ovídio. Ver O efeito Pigmaleão de Victor Stoichita, 2011. 
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gesto”. Acompanhando as reflexões de Jean Galard, em A beleza do gesto, 

podemos projetar e aproximar o caminho dos nossos objetivos aqui, pensando 

ao mesmo tempo uma “poética da conduta” e a ética daí proveniente.  

 Nada discutido aqui poderia fazer sentido se Almeida Júnior não tivesse 

re-apresentado pictoricamente tal gesto, ou seja, tornando-o especial, “único”. O 

pintor transforma pelo ato e concretiza a “intenção verdadeira”. Segundo Jean 

Galard: 

 
São gestos desde que despertem atenção. O gesto nada mais é que 
o ato considerado na totalidade de seu desenrolar, percebido 
enquanto tal, observado, captado. O ato é o que resta de um gesto 
cujos momentos foram esquecidos e do qual só se conhecem os 
resultados. (...) Um se impõe com o caráter perceptível de sua 
construção; o outro passa como uma prosa que transmitiu o que tinha 
a dizer. O gesto é a poesia do ato (Galard, 2008, p. 27).   

 

 A disponibilidade do gesto, agora tanto do caipira quanto de Almeida 

Júnior, inseparáveis, se transformam numa postura frente ao mundo, que sai de 

si mesmo, e aparece na imagem da disponibilidade. O caipira e o pintor se 

dispõem de si mesmos, para a troca, para o diálogo. Identificamos neste homem 

que troca, que é aprendiz e ensinante ao mesmo tempo, um homem ético por 

excelência. Onde deixa de ser o homem que representa seu reino ou seu bairro 

e passa a ser do universo (cosmopolita, na Grécia: homem do cosmo), ou como 

é modernamente conhecido: cidadão do mundo. Que moralmente, não leva seu 

costume ao resto do mundo como se fosse o único, mas leva seus valores de 

forma ambivalente, dialógica.  

 Tal gesto é essencialmente contido, pronto para se desfazer se 

necessário. Ele é questionador de sua própria liberdade, além de ser próprio do 

caráter, do modo de ser (ethos). Podemos sugerir ainda que tal gesto já é, em 

si, uma atitude política. Um permanente questionamento sobre os sentidos da 

liberdade que nos é oferecida e que oferecemos.  

 A liberdade passa ainda pela representação, colocar-se no mundo 

enquanto sujeito, enquanto ação, e também ser encarada como um dispositivo 

dialético nesse sentido. Onde “mantém uma relação de essência com o duplo”, 

que identificamos em Almeida Júnior com a figura do caipira, diferente do 

processo falido na figura do Narciso. Representar é fazer voltar, apresentar de 
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novo. E a opção da repetição ou da perpetuação do mesmo é uma escolha ética, 

que visa à permanência de uma ideia durante o tempo. Ideia que carrega o valor 

do sujeito que apresenta (o representante). Sobre a ideia do autor que apresenta 

o gesto, citamos Agamben:

Se chamarmos o gesto o que continua inexpresso em cada ato de 
expressão, poderíamos afirmar então que, exatamente como o 
infame, o autor está presente no texto apenas em um gesto, que 
possibilita a expressão na mesma medida em que nela instala um 
vazio central (...) Sua vida é apenas jogada, nunca possuída, nunca 
representada, nunca dita – por isso ela é o lugar possível, mas vazio, 
de uma ética, de uma forma de vida (...) O autor é o ilegível que torna 
possível a leitura, o vazio lendário de que procedem a escritura e o 
discurso (Agamben, 2007). 

Essa apresentação de nós mesmos é uma abordagem que poderíamos 

aproximar ao conceito de estética da existência, um “estudo da ontologia do 

presente de nós mesmos”, onde o objetivo é de “tentar definir as condições que 

permitam ao indivíduo problematizar o que ele é e o mundo no qual vive inserido 

em seu presente” (Foucault, 2003).  

Almeida júnior foi capaz, portanto, em nossa análise, de se ver e se 

concretizar pictoricamente fora do espelho, na imagem do outro semelhante. A 

figura do caipira, que hoje se situa à beira do esquecimento, e desde sempre, do 

invisível, não passou despercebido pelo pintor ituano, que o eternizou 

poeticamente, num período onde a “nação mal existia e restava se apoiar em 

ideias prontas e duvidosas” (Naves, 2003, p. 146).  

O gesto gratuito do caipira, disponível, insiste em criar sentido, nos 

convida ao diálogo e a traduzir o invisível com ele. Essa “aposta no diálogo e na 

conversação”, proposta e “que, na falta de grandes ideias e causas, fornecem 

as motivações para viver a vida na sua precariedade, sempre pressentindo que 

há algo maior, que não se traduz num estar-fora-do-mundo, ao contrário” (Lopes, 

2007, p. 59). O pintor opta pelo banal, pelo cotidiano e por consequência uma 

“estética da delicadeza”: 

Ainda que o resgate do cotidiano possa ajudar a pensar essa 
inteireza, essa dimensão ativa diante do mundo, ela não precisa ser 
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confundida com totalidade, mas com uma intensidade e uma 
presença diante do mundo, da realidade, com os seus desejos, 
fantasias, delírios, sonhos, utopias; com uma dimensão de fé e 
confiança, espaço frágil, instável, fluido e ambivalente (Lopes, 2007, 
p. 88).

O gesto do caipira é uma imagem que fala silenciosamente, como em 

nenhum outro quadro do pintor. É uma revisão ética do naturalismo determinista: 

“Talvez o compromisso ético, percebido em nosso mundo como ridiculamente 

anacrônico, seja mais subversivo do que qualquer perversão” (Zizek apud Lopes, 

2007, p. 56); Um reconhecimento gentil e intermitente do familiar desconhecido. 
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Fig. 1: Amolação Interrompida, Almeida Junior, ost, 200 x 140 cm, 1894. 
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Fig. 2: Narciso, François Lemoyne, ost, 90 × 72 cm, 1728. 
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 Fig. 4: (detalhe invertido) Narciso, François Lemoyne, ost, 90 × 
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Aby Warburg e a Pós-vida das imagens: 

reflexões sobre a criação imagética 

Tatiana Romagnolli PERES (UEL1) 

Resumo: 
Este trabalho se debruça sobre a possibilidade de se pensar a imagem 

enquanto objeto complexo e em extremo movimento na história. A partir de 

pesquisas históricas, artísticas e culturais, Aby Warburg, um relevante 

pesquisador e historiador da arte alemão, propôs no final do século XIX, novas 

formas de percepção da imagem. Pretende-se, para tanto, refletir sobre os 

modos como estas são (re)produzidas. Por meio de pesquisa bibliográfica, 

busca-se pensar a respeito da tese warburguiana de pós-vida (Nachleben der 

Antike) e seus desdobramentos a fim de ponderar a influência da memória, de 

elementos reminiscentes e da aproximação do(entre) tempos para a produção 

de novas imagens. Tais levantamentos permitem considerar a existência 

permanente de movimentações e influências advindas do passado, através de 

elementos mnêmicos, na criação imagética. 

Palavras-chaves: Aby Warburg, Pós-vida, Imagem. 

1 Mestre em Comunicação pela Universidade Estadual de Londrina. 
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1. Introdução 

 O contato cada vez mais próximo e constante com as imagens vem 

levantando diversos debates a respeito da relevância e poder destas relações 

sobre o atual formato imagético. Percebe-se, com base em teorias como da 

pós-vida das imagens (Nachleben der Antike) que tais criações imagéticas 

podem resultar da interação de diferentes influências culturais, histórica e 

sociais. Diversas opiniões e percepções sobre a complexidade deste sistema 

comunicativo acarretam posturas e leituras distintas. Contudo, muitas vezes, 

estas ideias também convergem para uma relevante capacidade, muitas vezes 

inerente e ilimitada das imagens de serem portadoras de uma quantidade 

infinita de informações que podem e devem contribuir para esclarecimentos 

que não são possibilitados ou alcançados por outros meios.   

 As possibilidades e limites proporcionados pelo acesso a compreensão 

da imagem demandam discussões profundas a respeito do quanto este objeto 

pode ser complexo, em permanente movimento e com capacidade de 

transportar infinitas informações. Ao se aprofundar em pesquisas sobre tais 

elementos, compreende-se como diferentes leituras baseadas em visões e 

teorias distintas como as que são abordadas pela pós-vida das imagens, 

podem ser determinantes para que haja o rompimento das barreiras limitantes 

da imagem.  

 Aby Warburg foi um historiador e pesquisador da arte alemão que 

desenvolveu estudos no final do século XIX sobre a capacidade conectiva e 

simbólica das imagens promovendo o subsequente desenvolvimento de uma 

história da cultura. Sua tese de doutorado abrangia estudos sobre a pós-vida 

das imagens (Nachleben der Antike), permitindo a captação do potencial 

subjetivo de tais objetos.  Esta teoria e todos os seus desdobramentos foram e 

ainda podem ser um dos caminhos teóricos para esclarecimentos pertinentes a 

este universo.   

 Através de suas pesquisas, Warburg conseguiu propor novas 

percepções para a leitura e compreensão de imagens a partir do momento em 

que indica a existência de uma sobrevida das imagens. Estas podem ser 

atualmente percebidas como uma pista teórica para a compreensão imagética.  

Este historiador e pesquisador desenvolveu estudos cuja orientação podem 

conduzir a uma capacidade inexplorada de conexão das imagens com a 
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memória e a cultura por meio de posturas que reconsideram a conectividade na 

criação imagética. Suas ideias permitem afirmar que imagens são 

essencialmente portadoras de informações sociais e culturais e podem suscitar 

novas formas de interpretação, não somente do passado, mas do presente, por 

meio do pensamento por imagens. 

 
2. A imagem na contemporaneidade 
Vive-se imerso atualmente numa profusão incalculável de imagens. 

Estas vem ganhando um espaço cada vez mais relevante na mídia por meio 

das mais variadas formas. Há que se admitir e considerar que a atual 

sociedade pode ser designada como altamente imagética e informacional. O 

volume de imagens aos quais se tem acesso nos dias de hoje é imensamente 

maior do que qualquer período precedente poderia imaginar ou calcular.   

Desta maneira, justifica-se uma busca pela elucidação de questões que 

possam contribuir para possíveis alterações na forma de compreensão das 

relevâncias existentes, explícitas ou não, no universo imagético 

contemporâneo.  A importância da imagem e a subseqüente necessidade de 

alfabetismo visual podem ser asseverados pelas afirmações de Flusser (2007, 

p. 142)  
As imagens são mediações entre o homem e o seu mundo [...]. São 

ferramentas para superar a alienação humana [...]. É necessário 

aprender a decifrar essas imagens, é preciso aprender as 

convenções que lhes imprimem significados. 

 

Considera-se, portanto que uma imagem é muito mais do que o simples 

resultado de escolhas estéticas. É acima de tudo uma conjunção de complexos 

e diferentes fatores históricos e culturais que convergem em um único objeto. 

Estes se tornam influências relevantes para a constatação do potencial 

imagético, principalmente ao considerar que transportam, entre outras 

questões, informações, sentimentos, valores ou perspectivas das mais 

diferentes origens, mas que são passíveis de análise e compreensão.  

Em função destas informações há que se considerar que a percepção da 

criação de imagens comunicacionais pode conectar-se a muitas outras 

informações contidas na história e na cultura humana. Considera-se também, 
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para a compreensão da imagem na contemporaneidade, o quanto estas podem 

influenciar ou serem influenciadas pelo ambiente. Assim como poderá ser 

notado durante a compreensão da teoria warburguiana é possível ressaltar que 

as novas imagens também se embaralham, se conectam e se comunicam 

mutuamente, influenciam e reinventam novos caminhos a partir da retomada de 

forças emotivas. Sob esta perspectiva, destaca-se então que, é possível refletir 

sobre nos modos como as imagens são (re)produzidas. 

É perceptível, por meio de teorias como a de pós-vida das imagens, que 

muitas criações contemporâneas buscam orientação e inspiração em outras 

obras ou imagens precedentes. Neste sentido, a proposta warburguiana faz 

com que os horizontes da percepção imagética sejam alargados e que outros 

modos de compreender as imagens possam ser considerados. Modos estes 

que tratam de discutir sobre uma série de possíveis influências que tendem a 

interferir diretamente no processo de criação. 

3. Aby Warburg e o pensamento por imagens
Abraham Moritz Warburg, mais conhecido como Aby Warburg (1866 – 

1929) foi um grande historiador alemão da arte e da cultura. Reconhecido 

como um pesquisador múltiplo e complexo por desenvolver trabalhos a partir 

da concatenação de diferentes áreas, que posteriormente convergiriam na 

criação de uma teoria (Nachleben der Antike). Nela buscava repensar as 

criações imagéticas a partir de uma antropologia das imagens. Surgiria desta 

forma a obra na qual se concentraria durante toda sua vida: a proposição de 

uma Ciência da cultura e de uma pós-vida das imagens. 

Foi durante a elaboração de sua tese de doutorado em 1891 que 

Warburg propôs suas pesquisas sobre a sobrevida das imagens (Nachleben 

der Antike). Nela ele buscou estudar como certos elementos pagãos em 

movimento podiam ser reencontrados em criações do Renascimento. De 

acordo com Teixeira (2010, p. 136) estes motivos “foram retomados nos 

séculos XV e XVI por artistas como Botticelli, Ghirlandaio e Leonardo, não 

necessariamente como tópicas figurativas, mas como forças psíquicas ativadas 

pela memória cultural”.  

Cabe reconhecer que Warburg foi um historiador das singularidades, 

principalmente no tocante a imagem. Como resultado de suas pesquisas é 
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possível citar que suas contribuições tem se tornado cada vez mais 

necessárias e plausíveis na busca de orientações que contribuam para alterar 

as formas com que a imagem é percebida, sobretudo quando considerada 

como objeto relevante para a compreensão da história e da cultura circundante. 

Portanto, a proposição da teoria de sobrevida das imagens, a Biblioteca de 

Ciência da Cultura, o Atlas Mnemosyne ou a Pathosformel surgem para 

corroborar a ideia de que novas propostas podem ser utilizadas na busca pela 

compreensão da criação imagética. 

Warburg por meio de suas pesquisas propõe teorias que ultrapassam as 

leituras tradicionalistas para a percepção da imagem. Ele sugere que 

direcionamentos precisos e lineares sejam reconsiderados e que a imagem 

deve ser pensada a partir de uma perspectiva de aproximação do/entre 

tempos. Estas ideias sugerem que existiriam forças emotivas capazes de 

conectar traços de similaridade subjetivos a partir da compreensão de que as 

imagens podem ser pensadas dentro de um contexto muito mais amplo, como 

o cultural. 

Para que haja compreensão desta Nachleben der Antike deve-se 

apreender a respeito de influências exercidas por forças emotivas sobre os 

modos de criação das imagens. Esta inter-relação seria a base essencial para 

as conexões entre as imagens em movimento sugerida por meio dos estudos 

warburguianos. Ao evidenciar tais relações, Warburg questiona a respeito do 

ineditismo nas criações e levanta alguns apontamentos sobre a reutilização de 

elementos pré-estabelecidos, neste caso por Botticelli, para a representação de 

figuras femininas em movimento. Sua distinção em relação a outras imagens 

femininas dar-se-ia, segundo Warburg (2013), por meio de uma beleza calma, 

passiva e sonhadora. Esta diferenciação será retomada na tentativa de se 

alcançar o ápice da representação da sensualidade de figuras em movimento.  

Ao tratar a respeito das possibilidades dos principais aspectos da teoria 

warburguiana, Baitello Jr (2010, p.60) propõe que a pós-vida das imagens 

poderia ser percebida a partir do momento em que “seus elementos se 

transportam de uma cultura e de uma época para outra”. Da mesma forma ele 

continua a esclarecer tais ligações ao afirmar que “[...] esta pós-vida confere às 

imagens um enorme potencial de captura do olhar, da atenção, em suma da 

recepção; portanto, uma enorme expressividade, uma carga energética que 
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não se pode ignorar ao se lidar com qualquer tipo de comunicação” (BAITELLO 

JR, 2010, p.60). 

As ideias sugeridas por Warburg para constatação da reutilização de 

determinados elementos acessórios que representassem figuras em 

movimento, seguiu por caminhos bastante subjetivos e complexos. No entanto, 

suas percepções ultrapassaram as simples expectativas proporcionadas por 

uma leitura superficial. Toda sua contribuição a respeito da pós-vida provém 

exatamente de análises comparativas que compreenderiam muito mais do que 

somente destacar similitudes. Esta forma densa de percepção da sobrevida foi 

mencionada por Michaud, ao afirmar que Warburg tinha intenções bem 

definidas com sua teoria. Por isso, para este autor, a proposta warburguiana: 

 
[...] não procurou formar um léxico dos traços iconográficos antigos, 

preservados na cultura visual e literária do Quattrocento: não se 

tratava de pôr em destaque as similitudes entre as obras do 

Renascimento e seus modelos, mas, ao contrário, de compreender 

como a singular experiência moderna de pintores e poetas florentinos 

viera a se exprimir, tomando emprestadas as vias da identificação 

com o passado. Warburg limitou sua análise a uma série de detalhes 

retirados de figuras mitológicas, uma série de temas secundários nos 

quais se concentrava a representação do movimento. (MICHAUD, 

2013, p. 75) 

 

A obra de Michaud (2013) fornece subsídios para a compreensão da 

profundidade dos princípios da proposta warburguiana. Ele permite perceber 

que o artista, ao referenciar e inspirar-se em modelos antigos, não teria por 

objetivo a simples cópia destes modelos. Warburg percebera que poderia 

existir uma capacidade de sobrevida dos elementos acessórios por meio da 

reutilização do âmago essencial que constituiria o movimento.  

Definitivamente, para Michaud (2013, p.77) o artista “procura reproduzir 

artificialmente a ilusão do movimento”, por isso a busca por mentores 

intelectuais que nortearão a criação. O autor continua a falar sobre a busca do 

artista durante a retomada de períodos anteriores ao afirmar que “se ele volta 

para a Antiguidade a ponto de se identificar com ela, não é para encontrar ali 

um repertório de imagens, mas para injetar nela as fórmulas expressivas que 
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representarão a vida” (MICHAUD, 2013, p.77). A sugestão no caso da pós-vida 

era de resgatar elementos que conduzissem a figura a um movimento realista. 

Ainda segundo o autor, Warburg teria uma visão bastante precisa quanto 

às formas de recepção destas imagens em movimento. Para o historiador da 

arte alemão, o movimento seria de responsabilidade do sujeito que olha, 

resultando da ação e não mais da contemplação. Sobre estas afirmações Didi-

Huberman contribui de maneira determinante ao afirmar que “o que vemos só 

vale – só vive – em nossos olhos pelo que nos olha. Inelutável porém é a cisão 

que separa dentro de nós o que vemos daquilo que nos olha. Seria preciso 

assim partir de novo desse paradoxo em que o ato de ver só se manifesta ao 

abrir-se em dois.” (DIDI-HUBERMAN, 1998, p. 29). 

 
4. Aproximações entre imagem, memória e cultura  
A pesquisa de Warburg sobre a Nachleben der Antike teve sua origem 

nas relações estabelecidas com e através da memória. Suas propostas 

abrangeriam considerações a respeito das Pathosformeln, forças emotivas 

capazes de movimentarem os afetos; do Atlas Mnemosyne construído por meio 

da aproximação de diversas imagens reunidas ao longo de toda sua vida ou 

das viagens antropológicas que fizera em busca de elementos primitivos 

mnêmicos reminiscentes.   

Com o auxílio de suas pesquisas ele conseguiu de modo claro, 

demonstrar a relevância da participação da memória na produção, transmissão 

e inter-relação de informações culturais. Deste modo, sempre é possível 

considerar, a partir da análise dos trabalhos warburguianos, a importância que 

a memória assume frente à produção imagética. 

Dentre todas as aproximações entre a imagem, a história e a memória 

algumas questões são notadas de forma mais destacada. Como é o caso dos 

porquês de Warburg ter se debruçado e se empenhado de modo tão enfático 

nas pesquisas sobre imagem. É que, de alguma forma, ele já previa que tais 

objetos poderiam proporcionar uma infinidade de possibilidades e de caminhos 

rumo à compreensão de questões imagéticas e culturais, muitas vezes ainda 

desconhecidas ou inexploradas. Didi-Huberman (2013) confirma estas ideias 

ao comentar que o historiador alemão estava insatisfeito com a maneira como 

a imagem era percebida, justamente por acreditar no potencial informacional 
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que estas carregam. Por isso, afirma que Warburg acreditava que “ficamos 

diante de uma imagem como diante de um tempo complexo, o tempo 

provisoriamente configurado, dinâmico, desses próprios movimentos” (DIDI-

HUBERMAN, 2013, p. 34, grifos do autor). 

Quando Warburg propõe, em sua pesquisa, que existem infinitas 

questões históricas e culturais a serem levadas em consideração quando se 

atenta para um pensamento por imagem, outro assunto parece surgir. Ele 

transita sobre os modos como esta mesma imagem estabelece suas relações 

com a história por meio da memória. A justificativa estaria no fato de que 

imagens, sob a ótica de Warburg, são uma tentativa de recuperação da história 

dos fantasmas, “vestígio material do rumor dos mortos” (DIDI-HUBERMAN, 

2013, p. 35).  

Para Warburg, toda a imagem carrega consigo uma infinidade de 

material reminiscente e mnêmico, o que justifica o estabelecimento de uma 

proposta de sobrevida das imagens. A trama histórica e cultural na qual se 

fundamenta esta teoria é explicada pelo historiador da arte quando comenta 

que, para ele, “os documentos de arquivos decifrados” seriam uma tentativa de 

“resgatar o timbre dessas vozes inaudíveis” (WARBURG apud DIDI-

HUBERMAN, 2013, p.35).  

As imagens seriam, portanto, portadoras dos elementos reminiscentes, 

de elementos com capacidade de sobrevida, que se transportam no tempo, 

seja de modo mais ou menos aparente. Elas constituiriam, de acordo com Didi-

Huberman (2013, p. 35, grifos do autor), “o que sobrevive de uma população de 

fantasmas. Fantasmas cujos traços mal são visíveis, porém se disseminam por 

toda a parte”.   

A analogia que Warburg estabelece entre imagem e memória, 

principalmente se levada em consideração a criação do Atlas, torna-se 

concreta a partir do momento em que pondera que ambas voltam-se para a 

questão do tempo. Elas tratam da reapresentação e aproximação imagética 

do/no tempo. Como consequência desta aproximação é sempre plausível tratar 

das imagens a partir de uma perspectiva que leva em consideração o 

dinamismo de suas influências.  

Nesse sentido, torna-se mais clara a compreensão da importância de 

Warburg lidar com uma pesquisa voltada para um objeto, uma imagem 
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enquanto elemento complexo (texto cultural) carregado de informações que 

explicitam sobre suas inter-relações. A teoria foi concebida a partir de um 

processo de rememoração de imagens (objetos) anteriores e este 

reaparecimento de elementos pré-existentes pressupõe uma nítida correlação 

com a memória e com o ressurgir de uma determinada cultura.  

Se a teoria warburguiana sempre se volta e se debruça sobre questões 

relativas à memória e aos elementos reminiscentes que sobrevivem ao longo 

do tempo, então há que se discutir sobre a importância da relação entre 

memória e cultura para a construção da teoria de pós-vida (Nachleben der 

Antike). No entanto, deve ser ponderado também que a memória proporciona a 

possibilidade de transmissão de elementos culturais.  

Destaca-se, sobretudo como os conceitos warburguianos estão 

amparados na memória e como ela interfere profundamente nos rumos 

assumidos pela visão sobre imagem, história e cultura. O legado de Aby 

Warburg adquire uma característica muito peculiar ao deixar-se conduzir por 

conceitos pertinentes a memória e a cultura. Este fato permite considerar que 

seu trabalho pode proporcionar uma nova perspectiva no que tange a ligações 

até então indiscutíveis, como a possibilidade de um contínuo fluxo de 

influências. 

Neste ponto, onde se percebe a complexidade das elaborações 

warburguianas, é que se podem tornar mais concretos os propósitos suscitados 

por este historiador ao pesquisar sobre a diversidade, complexidade e 

profundidade das contribuições imagéticas. Ao se atentar para o fato de que as 

imagens são portadoras de memórias e por consequência de uma infinidade de 

outros tantos conteúdos culturais, que podem ser mapeados e compreendidos 

por meio das aproximações (Atlas Mnemosyne) e na medida em que se 

esclarece mais sobre a abrangência deste universo, é que se pode ter noção 

do quão complexas e informativas podem ser as imagens.  

A partir destas constatações, entende-se que imagens são textos 

culturais e como tais podem portar infinitos fios de significados.  Estes irão 

conectar-se e contribuir para esclarecer sobre os modos como as imagens são 

(re)produzidas. Irão também informar muito sobre a grandiosidade da proposta 

warburguiana de compreensão do universo imagético como reflexo da cultura. 
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Fato este que vem para corroborar que toda a amplitude da obra de Warburg é 

evidenciada pela constatação da abrangência de sua proposta. 

Considerações finais 
As contribuições e as propostas suscitadas pela teoria warburguiana de 

pós-vida das imagens se tornam cada vez mais relevantes e atuais para a 

compreensão da complexidade do universo imagético. Entende-se que se torna 

imprescindível o alfabetismo visual e a apreensão das subseqüentes 

informações sobre este universo e suas infinitas possibilidades. Em razão 

destas imagens serem resultado de conjunções de distintos fatores 

componentes da história e da cultura, considera-se que estas possuem um 

potencial informacional extremamente significativo. 

Para Warburg as imagens seriam resultantes de processos conectivos 

entre tempos o que indicaria a presença constante de fluxos e influências em 

tais produções. Estas descobertas permitiram para este autor a constatação da 

presença de uma pós-vida das imagens (Nachleben der Antike). Ele se 

empenhou em estudar a existência de elementos reminiscentes e mnêmicos na 

criação imagética que poderiam indicar uma inter-relação constante entre 

cultura e história. Este pensamento por meio de imagens seria determinante 

para a proposição de novos modos de reflexão do simbólico e dos modos de 

(re)produção imagética. 

A sugestão da existência desta sobrevida das imagens também seria 

responsável por reflexões a respeito das diferentes contribuições da memória 

na aproximação do entre/tempos e do rompimento da linearidade da percepção 

da criação imagética na história. Todo o trabalho desenvolvido por Warburg 

vem justamente confirmar que as imagens podem ser consideradas textos 

culturais. Portanto, estas estão repletas de significados altamente relevantes 

para a compreensão da presença constante de movimentações e influências 

contínuas do passado em criações imagéticas posteriores.  
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Humor Underground no Brasil Pós Ditadura: temas, códigos 

visuais e linguagens. 
Maria da Conceição Francisca PIRES (UNIRIO)1 

Resumo: 
O artigo propõe uma reflexão sobre os elementos que caracterizam o chamador 

“humor underground”. Especificamente nos dedicaremos ao exame da produção 

do cartunista Arnaldo Angeli Filho, presente nas Revistas Chiclete com Banana. 

Nosso interesse é pontuar os recursos linguísticos e códigos visuais empregados 

nesse tipo de produção para dar um sentido de urbanidade as suas histórias. 

Através do exame desses elementos visuais e linguísticos pretendemos 

assinalar os “imaginários urbanos” colocados a mostra através das experiências 

vivenciadas por seus personagens. A partir dessa análise discutiremos como o 

humor underground de Angeli expressa basicamente um ponto de vista urbano 

sobre a realidade imediata e uma reavaliação crítica dos projetos de cultura, 

política e sociedade antecedentes. 

Palavras Chaves: Humor, política, cultura 

1 Professora do Programa de Pós Graduação em História e do Departamento de História da Universidade 
Federal do Estado do Rio de Janeiro. Pesquisadora CNPq.  
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Um ponto comum presente nos diversos estudos, em diferentes áreas de 

conhecimento, que se dedicaram ao exame da produção quadrinística de Angeli 

é a identificação desta com a tendência underground que ganhou relevância e 

destaque no universo dos quadrinhos a partir dos anos 1960.2 Os undergrounds 

comix apresentaram como característica básica a tentativa de manterem-se 

desvinculados das grandes editoras, garantindo independência para desprezar 

códigos morais e éticos e abordarem temas controversos para o período, como 

drogas e sexo. Além da prioridade dada as liberdade e autonomia criativas, esse 

tipo de produção se destacou pela inovação nas formas de distribuição e 

circulação, prevalecendo o pequeno número de impressão e a distribuição 

através de esquemas alternativos e pessoais. Esse aspecto, por sua vez, refletiu 

de forma incisiva nos modos de fruição e consumo, que não precisam mais ser 

realizados coletivamente. Prevalece um consumo individual que contribui para a 

construção de novas formas de identidades entre leitores e personagens. 

Apesar dessa transformação nas formas de produção, circulação e 

distribuição é interessante observar que na produção underground não há uma 

preocupação desenvolver uma crítica explicita as instituições culturais e aos 

modos tradicionais de reprodução. O que se evidencia é o deslocamento do olhar 

para questões existenciais, dando visibilidade a uma perspectiva apocalíptica da 

realidade vivida. Outro aspecto importante nesse tipo de produto cultural é o 

abandono dos alicerces modernos, denotando um ceticismo tanto numa 

promessa de futuro, quanto nas possibilidades criadas pelo passado recente.  

Como um objeto da cultura de massa, a produção underground instiga no 

leitor a dúvida acerca da unicidade do homem em torno de projetos de nação ou 

pressupostos morais. Prestigia a indiferença, uma “lógica atormentada” (Novaes, 

1996) e tudo aquilo que representa o oposto da razão, ou seja, o acaso, as 

paixões, a imaginação.  

No entanto, essa caracterização pede cautela quando pensamos na forma 

como foi incorporada pelos veículos de mass media. Discutindo essa inserção 

2 Conforme Dantas: “o underground teve seu ápice na figura do norte-americano Robert Crumb. 
Fortemente influenciado pela geração Beat e movimento flower power, ele foi o criador de personagens 
transgressoras e amorais e de mulheres grosseiramente esculturais e libertinas, como a negra Angelfood 
Macspade e a Devil Girl”. In Dantas, D. F. Não sei se caso ou se compro uma vodka:A mulher no quadrinho 
underground brasileiro dos anos 80. Anais VII Asociación Latinoamericana de Investigadores de la 
Comunicación - ALAIC, 2004. 
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nos meios de comunicação de massa, Lima (2013) apresenta o intrigante 

argumento de que assumir-se como underground pode ser visto como “uma 

estratégia de afirmação e legitimação das práticas culturais dos participantes de 

um determinado grupo”. Em suas palavras: 
Os indivíduos que se inserem dentro deste cenário optam por não apenas se 
valerem do aparato estético, mas também acabam levando para seu cotidiano 
as relações, e ideologias, características dos grupos de que fazem parte. Essa 
relação “recorrente” se baseia na constante reafirmação de pertencimento, tanto 
para com o grupo como para a sociedade que não está, necessariamente, 
familiarizada com os indivíduos undergrounds. Partir dessa visão exige uma 
análise que abandona a perspectiva de entendê-los como uma subcultura 
posicionada em relação à cultura hegemônica (Lima, 2013, p. 66) 

 Para esse autor, considerando esse aspecto é que poderíamos 

compreender o elo que se estabelece entre a produção de Angeli e o mass 

media. Embora a revista Chiclete com Banana, onde Angeli reunia seus 

diferentes personagens, apresentasse uma orientação abertamente 

underground, foi através dos meios de comunicação de massa que ocorreu sua 

distribuição e circulação, incorrendo numa relação paradoxal em que “por mais 

distante que ela procure se manter da cultura hegemônica, e que o seu diálogo 

com tais publicações seja de crítico, a publicação se apropria do mass media 

para levar outros valores, constituídos a partir de outras fontes” (Lima, p. 66). 

Dentre os diversos aspectos que nos permitem caracterizar a produção 

de Angeli como underground, se destaca o interesse evidente do artista em criar 

personagens e temas próximos das suas inquietações e experiências urbanas e 

é sobre esse ponto que nos determos especificamente: a escrita da cidade e do 

sujeito urbano. 

Os personagens de Angeli representam uma “maioria silenciosa” 

(Baudrillard, 2004)3 que vive nas sombras da urbs e que carrega consigo a “força 

da inércia”, retirando sua participação da sociedade e reivindicando uma 

diferença. Os traços marginais e tudo aquilo considerado repulsivo, intolerável 

ou escandaloso, tornam-se modelares e centrais nessas personagens, aspecto 

que acentua sua potencialidade subversiva.  

Em nossa abordagem, não os entendemos como estereótipos de tribos 

urbanas, mas como signos de uma época, não são “espelho do social. (...) não 

refletem o social, nem se refletem no social – é o espelho do social que nelas se 

3 Baudrillard, J. À Sombra das Maiorias Silenciosas: o fim do social e o surgimento das massas. São Paulo, 
Brasiliense, 2004. 
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despedaça” (Baudrillard, 2004, p. 56). Tornam-se, portanto, alegoria de um 

espírito de época (Diniz, 2001). 

A relação que mantem com o tempo em que vivem é o que os torna 

contemporâneos no sentido atribuído por Agamben (2009). Para Agamben, a 

contemporaneidade 
é uma singular relação com o próprio tempo, que adere a este e, ao 
mesmo tempo, dele toma distancias; mais precisamente, essa é a 
relação com o tempo que a este adere através de uma dissociação e 
um anacronismo. (Agamebn, 2009, p. 59) 

A ideia de contemporaneidade, na perspectiva filosófica de Agamben 

consiste na capacidade que o sujeito apresenta de se manter deslocado de seu 

tempo e, paradoxalmente, consegue através desse deslocamento não só 

perceber seu tempo, mas apreendê-lo. 

Embora nascidos e viventes no entusiasmado Brasil urbano dos anos 

1980, a condição de descrença e desânimo, a refração ao fervor utópico que se 

espraiava nos projetos políticos em ascensão, bem como o alheamento quanto 

as conquistas políticas que se processavam naquele momento são elementos 

que o autor faz questão de colocar em evidência na personalidade dos 

personagens e que se expressam ora através da inconstância de Rê Bordosa, 

ora da indiferença agressiva de Bob Cuspe, ou ainda na inércia de Nanico e Meia 

Oito e do eu duplo da personagem Mara Tara.    

Outro aspecto relevante para pensarmos na caracterização dos sujeitos 

urbanos por Angeli são os nomes dados aos personagens - Rê Bordosa, Bob 

Cuspe, Nanico e Meia Oito, só para citar alguns - cuja plasticidade permite que 

sejam empregados para adjetivar não só situações específicas, como condições 

subjetivas. Seus nomes estão relacionados objetivamente ao estilo de vida 

adotado, em que predomina além do caos, uma certa morbidez, 

consubstanciando uma espécie de elogio da contingência que se mostra 

pertinente diante das contingências difíceis do próprio período em que viviam.    

Todos representam a experiência posterior aos porres ideológicos dos 

anos 60, ou seja, a grande ressaca vivida nos anos 80 e 90. Nanico e Meia Oito, 

assim como Rê Bordosa, expressam o repertório político e cultural dos anos 

1960 e 1970, sendo reconhecidos como descendentes diretos dos movimentos 

de contracultura daquele período. 
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Bob Cuspe por sua vez dá a ver a considerável mudança que se processa 

nas práticas, discursos e sensibilidades do seu tempo. Sua “antipolítica” figura 

como uma opção que leva ao extremo o individualismo preconizado nos anos 

1970, dando visualidade para a crise do sujeito contemporâneo após o momento 

de defesa árdua de ideologias e utopias.  

Podemos destacar também a habilidade que esses personagens 

apresentam para sobreviver nas suas trevas cotidianas que estão para além dos 

lugares sombrios por onde eles passam ou atravessam. A obscuridade é uma 

característica daquele tempo, os transitórios anos 80, pleno de incertezas 

políticas e ideológicas. Os personagens de Angeli percebem “o escuro de seu 

tempo como algo que lhe concerne e não cessa de interpela-lo (...)” (Agamben, 

2009, p. 64). O tempo em que vivem é um temo fraturado e suas histórias se 

desenrolam exatamente no centro dessa fratura 

 O segundo elemento que nos interessa trazer para reflexão é o cenário 

onde se desenvolvem, em grande parte, as histórias. Ruas, becos, esquinas, 

bares são os espaços privilegiado por Angeli. Espaços que compõem não só a 

epiderme da cidade, ou seja, aquilo que está aparente, o que está à mostra, mas 

os espaços que podem ser pensados como dobras ou tatuagens urbanas, ou 

seja, aquilo que está encravado na cidade e que representa o cerne de sua 

ambiguidade. 

Embora vários espaços reais apareçam nas histórias de Angeli – como o 

Monumento às Bandeiras, a Av. Paulista, a Av. São João, dentre outros – o autor 

constrói uma representação estética da cidade através da presença dos seus 

personagens marginais, reforçando a associação com o caos urbano e com as 

percepções de uma sociedade em crise. São nesses espaços que a “política da 

antipolítica” ganha forma e sentido. (Baudrillard, 2004) 

Pelo caráter sombrio com que se revestem, tais personagens poderiam 

ser classificados como parte da velha cidade, ou seja, onde a ideia de civilidade 

e modernidade ainda não tenha alcançado. Entretanto, de forma ambígua, eles 

são fruto do aceleramento das cidades. Representam acima de tudo a urgência 

que envolve os sujeitos nos grandes centros urbanos. 

Ao mesmo tempo em que são absolutamente locais – com 

comportamento que os tornam representativos de um jeito paulistano de viver -, 

são também cosmopolitas no convívio extremo com o lixo –de todas as 
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nacionalidades -, com a poluição e com as estruturas de concreto que partem a 

cidade em duas.  

Na análise que propomos sobre os imaginários urbanos que são 

colocados a mostra nas histórias de Angeli, nos interessa entender “as matrizes 

pré-conceituais a partir das quais se percebe o mundo” (Silva, 2001, p. X).

Isso implica em buscar assinalar como ponto de vista urbano do autor se 

expressa em suas histórias, qual a cidade é evocada através de seus 

personagens.  

Juntos, os personagens de Angeli, e suas ações, compõem croquis 

grupais de comunidades urbanas que coexistem e dão sentido as grandes 

cidades, compondo uma cultura underground. Esses croquis podem ser 

pensados ainda como representações de “comunidades de sentido” no sentido 

atribuído por Lima, como “indivíduos adeptos de um determinado estilo de vida, 

que compartilham determinados interesses e se identificam a partir deles – 

participantes, ou não, dos grupos undergrounds que surgem durante a década 

de 1980 e 1990.” (Lima, 2013, p. 81)  

Eles colocam a mostra o que é considerado comumente como vulgar, 

obsceno, as lutas intestinas e silenciosas que arruínam a vida em sociedade, 

mas que, são próprias da sociedade. São não só uma representação da fissura 

existente no interior das grandes cidades, mas o espaço onde essa fissura ganha 

materialidade. Constrói, assim uma “escritura perversa que diz o que não se 

pode dizer e que precisamente nesse jogo de dizer o que não é permitido (...) se 

legitima.” (Silva, 2001, p. 04). 

 Ao explorar essa pluralidade, o autor não só coloca a mostra sua 

representação sobre esses elementos urbanos como dá subsídios para que seu 

público leitor se identifique com suas histórias. 

Para capturar essa representação que o autor propõe sobre os espaços 

urbanos, mostra-se pertinente esmiuçar como os espaços urbanos são 

interiorizados e utilizados nas histórias, pontuando como algumas das vivencias 

do próprio autor se expressam nesses usos e interiorizações. Afinal, não 

podemos perder de vista que tratam-se, ao final, de representações do próprio 

Angeli sobre a cidade e seus habitantes que ali são expressas de forma direta 

ou indireta. 
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Com tal exame nos interessa colocar em relevo a compreensão do sujeito 

urbano e de que forma a cidade emerge como um acontecimento cultural nas 

histórias de Angeli, sem nos centrar nas especificidades da cidade de São Paulo, 

cenário principal de suas histórias. 
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Rafael Bordalo Pinheiro e Ângelo Agostini: divergências no 

"bairro da caricatura" 

Benedita de Cássia Lima SANT’ANNA/ UFPR1 

Resumo: 
Em 19 de agosto de 1875, o jornalista, ilustrador e caricaturista português 

Rafael Bordalo Pinheiro chega ao Brasil para substituir Ângelo Agostini, o qual 

desejava desvincular-se do periódico Mosquito (1869-1877) para lançar a 

Revista Ilustrada (1879-1898), publicação irreverente de capital independente, 

anticlerical, que defendia teses liberais como o fim da escravatura, a 

proclamação da república e o desenvolvimento do setor industrial. No Rio de 

Janeiro, além de trabalhar como caricaturista do referido periódico e após o 

encerramento deste, Bordalo lança duas outras revistas, Psit!!! (1877) e O 

Besouro (1878-1879), e se envolve em um debate pessoal com o caricaturista 

Ângelo Agostini. Esta comunicação tem por objetivo refletir acerca dos motivos 

que teriam originado o referido debate e apresentar imagens criadas por eles 

para ofensas mútuas.  

Palavras-chave: Bordalo Pinheiro, Ângelo Agostini, caricaturas. 

1 Pós-doutorada em Letras, bolsista CAPES 
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Convidado para colaborar com o periódico O Mosquito (1869-1977), 

Rafael Bordalo Pinheiro sai de Portugal em 19 de agosto de 1875 e vai para o 

Rio de Janeiro, onde assina, em cartório, um contrato com o proprietário do 

periódico O Mosquito para receber a vultosa quantia de 50 libras por mês, 

como pagamento aos serviços que prestaria a publicações.  

No Rio de Janeiro, ele permanece por quatro anos. E, após o 

encerramento d’ O Mosquito que não resistindo à competição com a Revista 

Ilustrada de Ângelo Agostini, acabou extinto em 1877, o caricaturista português 

lança, nesse mesmo ano, o periódico Psit!!!, publicação que durou apenas dois 

meses.  

Por ocasião do lançamento da Psit!, a rivalidade entre Bordalo Pinheiro e 

Ângelo Agostini, que disputavam o mesmo espaço e o gosto do público 

brasileiro, torna mais evidente. Agostini publica, no exemplar número 83 da 

Revista Ilustrada, uma crônica imagética, saudando, amistosamente, o 

surgimento da nova revista, ao mesmo tempo em que alfineta a atividade 

paralela do caricaturista lusitano, que no Brasil também atuava como 

representante de uma empresa de comércio de chouriços portugueses 

denominada Vale & Silva. 

Nas charges que compõem a crônica, o artista ítalo-brasileiro desenha a 

caricatura de Bordalo, explicando aos pequenos mariolas – moleques de 

recados, criados por Ângelo Agostini para atuarem como repórter ficcional da 

Revista Ilustrada – sua paixão pelo lápis e pelo chouriço, bem como as 

inquietações que o sentimento por esse último provocava.  

O tom irônico e mordaz presentes nas imagens e nas notas com que, 

por meio da crônica imagética, Agostini trata a atividade do artista lusitano com 

o comércio de chouriço foi respondido por Bordalo de forma satírica, ao

publicar na Psit!!! a “História da Chouriçada - explicação difícil, dedicada ao 

colega Ângelo Agostini”.   

Nessa, utilizando-se de imagens e texto, Bordalo afirma que tem a honra 

de ser agente da firma acima citada, ademais, que era desenhador por 

desfastio. Apresenta os fabricantes do chouriço, os quais, de acordo com a 

crônica, eram companheiros da sua velha Boemia (PINHEIRO, 1877, p. 27). 

Importa ressaltar que, na opinião do caricaturista ítalo-brasileiro, Bordalo 

deveria exercer apenas a atividade de caricaturista se concentrando no 
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exercício crítico, por intermédio do lápis, e não comercializar chouriços para 

manter a vida boemia. O caricaturista lusitano, por sua vez, não estava 

disposto a se desligar da rentável atividade comercial. 

 Após a publicação da ″História da Chouriçada″, elaborada pelo colega, 

Ângelo Agostini dá continuidade ao debate, publica no exemplar número 86 da 

Revista Ilustrada a correspondência em quadrinho intitulada “Carta de Ângelo 

Agostini a Bordalo Pinheiro”, espécie de crônica imagética, na qual, além de 

desenhar o artista gráfico português ensacado como uma linguiça, critica, por 

meio de charges e notas, as declarações irônicas feitas pelo colega na história 

citada, sobretudo, o trecho em que este simula assumir que se dedica a 

caricatura por fastio.    

 
Figura 1: Revista Ilustrada, 1877, nº 86, p. 4 

 

 Ângelo Agostini desejava que Bordalo Pinheiro se unisse a ele no 

empenho de combater os desgovernos do Império, o clero, a escravidão, a 
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corrupção política etc, mas o caricaturista lusitano definia a si mesmo como 

avesso à crítica política e panfletária, por acreditar que as revistas ilustradas 

deviam dedicar suas pautas a crítica de costumes. Entretanto, quando 

desejava, o artista lusitano praticava a crítica política por meio de charges e a 

praticava com severidade e entusiasmo.    

Encerrada a Psit!, auxiliado por João José dos Reis, o caricaturista 

lusitano lança, em 6 de Abril de 1878, a folha ilustrada, humorística e satírica 

intitulada O Besouro.  Na  ocasião, a Revista Ilustrada, por intermédio de seu 

colaborador José Ribeira Dantas Júnior, noticia o surgimento da nova folha, 

antes mesmo que esse ocorresse: 

Vai aparecer brevemente o Besouro. O que é o Besouro, escrito 
assim em itálico e com B grande?  Perguntará o leitor curioso.  Pois o 
Besouro com B grande quer dizer que não se trata de um simples 
inseto que gira, zumbe, bate pelas vidraças e vai morrer aí à toa, sem 
que os Tinocos deem notícias dele nas gazetas diárias. O Besouro é 
um órgão que vem tomar lugar ao lado da Revista Ilustrada, tão 
solidaria e delirante neste mundo de jornais de caricatura! E o 
Besouro não será um copista das folhas italianas, dando-nos em 
segunda mão os desenhos do Fischetto, não! O Besouro será um 
digno companheiro da Revista Ilustrada, e por isso é que desde já o 
cumprimentamos.  Será ilustrado por Bordalo, o alegre caricaturista 
que todos já conhecem, e as páginas de dentro não serão de certo 
nenhum refúgio dos médicos sem clínica, nem dos meirinhos sem 
freguesia....  Felizmente, há de dizer comigo o leitor que gosta de rir e 
que tem bom senso. (REVISTA ILUSTRADA, 1878, nº 101, p. 2 e 3) 

Posteriormente, quando o primeiro número d’O Besouro já havia sido 

publicado, Ângelo Agostini dá as boas vindas à revista na charge que ilustra a 

capa do número 107. E, José Ribeiro Dantas Junior, novamente sob o 

pseudônimo A. Gil, noticia o aparecimento da revista de Bordalo Pinheiro.  

O Besouro, já eu o havia cumprimentado previamente, muito antes 
que ele se mostrasse pela primeira vez. Saudei-o muito antes de seu 
primeiro zumbido e vejo hoje que não falhou o meu vaticínio bem 
fundado. E alegre, elegante e até parece zumbir afinadamente por 
música wagneriana.... Tudo isto porém eu havia vaticinado; minha 
prevenção portanto dispensa-me de novos comprimentos, e nada de 
bis. (REVISTA ILUSTRADA, 1878, nº 107, p.3)       

Observa-se, nesta nota, que os elogios presentes no discurso do 

cronista da Revista Ilustrada são contidos e pontuais, prenúncio do modo como 

poderia e, de fato, foi estabelecida a relação entre os dois órgãos de imprensa, 

principalmente, entre os seus respectivos proprietários. 
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  Após o lançamento d’O Besouro, os dois caricaturistas permaneceram 

sem contato pela imprensa por alguns meses. Em novembro de 1878, após 

uma crítica redigida por Dantas Júnior sobre a ópera portuguesa Eurico, de 

Miguel Ângelo Pereira, citada abaixo, o contato é restabelecido.  
 

Resenha teatral. A colônia portuguesa acaba de dar um nobre 
exemplo da sua acrisolada abnegação patriótica, aplaudindo O Eurico 
do Sr. Miguel Ângelo Pereira. O Eurico, como se sabe, escrito há 
quinze anos, tentou em Lisboa e no Porto um sucesso que as platéias 
das duas cidades lhe negaram com toda veemência dos seus tacões. 
O Eurico, porém, era então mais moço, não tinha sido ainda bem 
chocado pelo seu autor, que no-lo apresentou ontem vantajosamente 
diminuído. Não nos surpreenderam, portanto, os aplausos que 
alcançou ontem a ópera do maestro português (...) Eu devia dizer 
aqui o que acho do Eurico; mas para que desentoar no uníssono que 
vai ser cantado em letra redonda ao Sr. Miguel Ângelo Pereira? 
Todos os meus colegas têm de forçosamente elogiar a ópera, e tudo 
quanto eu dissesse seria taxado de clamorosamente injusto, embora 
fosse eu o único a dizer o que penso. Não quero ser desmancha-
prazeres e falemos de outra ópera (DANTAS JÚNIOR, 1878, p. 2 e 3) 

 
 Tais observações tiveram uma repercussão ruim entre alguns setores da 

comunidade lusa estabelecida no Brasil, particularmente de portugueses 

ligados ao comércio, fato que talvez tenha favorecido Bordalo Pinheiro, tendo 

em vista que em resposta às críticas de Dantas Júnior, os portugueses se 

organizaram em protesto contra a folha de Agostini, cancelando suas 

assinaturas e obrigando as pessoas a eles vinculadas, leitores regulares da 

revista, a fazerem o mesmo. 

 A réplica às retaliações promovidas pela colônia portuguesa contra a 

Revista Ilustrada saiu no artigo intitulado “A Revista em perigo”, escrito, ao que 

tudo indica, por Ângelo Agostini e impresso no exemplar número 137 da 

revista. 
 

Constou-nos que se tramava a queda da Revista; rimo-nos. Alguns a 
pedidos publicados nos jornais diários fizeram-nos ver que realmente 
havia alguma coisa, e que tínhamos caído em grande desgraça. Mas 
os a pedidos eram indecentes e, por conseguinte, concluímos que os 
seus autores eram uns lorpas, e pouca importância mereceram-nos. 
Hoje, porém, a coisa é outra; trata-se nem mais nem menos do que 
de uma tremenda conspiração, dessa coisa ruim e funesta que tem 
derribado tronos, decepados cabeças reais, feito correr rios de 
sangue e dado ocasião às mais terríveis chouriçadas de que há 
notícia na história dos horrores os mais horrivelmente encarnados. E 
essa conspiração, horror! é contra-nós!  Ou melhor, é contra a nossa 
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Revista Ilustrada! Coitada, vai morrer! (...) A conspiração partiu da rua 
do Rosário. Um nauseabundo cheiro de carne-seca podre nos fez 
descobrir o foco da conspiração (...) Trata-se nada mais nem menos 
de fazer riscar da Revista  tudo quanto é assinante português. Oh! 
Bárbaros! cruéis! (...) Criticamos Carlos Gomes e censuramos 
severamente Pedro Américo e muitos outros artistas nacionais. 
Porque não faríamos o mesmo com o Sr. Miguel Ângelo Pereira? Por 
ser português? Pois a Revista Ilustrada acha muita graça nisso, e ri-
se a ficar com cólicas: Mas, olhem que tem graça mesmo. (*Pedir 
desculpas. (Esta chamada é para os assinantes que se retiraram. E a 
todos os assinantes que se retiraram da Revista por causa disso, só 
temos uma palavra para eles: Coitados! E não ficaremos zangados. 
(REVISTA ILUSTRADA, 1878, nº 137, p. 2.) 

Além da aparente chacota endereçada aos seus algozes, o proprietário 

da especifica no artigo citado que nem "alguns contos ou mesmo milhares de 

assinantes que saem ou que entrem" influenciariam sua forma de apreciar, de 

pensar, de criticar, e que a Revista se mantinha unicamente de suas 

assinaturas, portanto, não tinha textos de balcão, ou seja, matérias pagas: 

″Nela, nunca ninguém mandou publicar retratos em troca de dinheiro ou de 

algumas listas cheias de assinante. Nem na Revista, nem no Mosquito, quando 

era feito pelo mesmo desenhista″ (REVISTA ILUSTRADA, 1878, nº 137, p. 2). 

Ao aludir o Mosquito e o período em que foi responsável pela ilustração do 

mesmo, Ângelo Agostini insinua que Bordalo Pinheiro, seu substituto na 

redação do Mosquito, recebia dinheiro para publicar imagens nas folhas que 

dirigia.  

Coincidentemente, naquele momento, o artista gráfico lusitano estava 

envolvido em uma campanha em prol das casas beneficentes de irmão Inácio, 

a qual parece ter movimentado toda a sociedade fluminense, inclusive a 

Revista Ilustrada. Isto, porque o proprietário e os colaboradores da Revista 

procuravam apoiar todo tipo de campanha beneficente que tivesse por 

finalidade uma causa nobre. Entretanto, com o passar do tempo, desconfiados 

da figura do irmão Inácio e de suas intenções, eles não deixaram de 

questionar, ou melhor, de sugerir dúvidas sobre a existência ou não das casas 

citadas. 

Consta em crônica inserida na Revista Ilustrada que devido ao sucesso 

que o padre estava tendo em suas arrecadações, já havia homens se fazendo 

passar pelo suposto padre. Consta ainda, que um dos articulistas da revista 
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havia partido para o norte, com o objetivo de investigar a veracidade da 

campanha de arrecadação do irmão Inácio: 

[...] pelo vapor de 10 partiu para o norte um companheiro nosso. A 
Revista Ilustrada julgou-se na obrigação de bem informar os seus 
leitores, e no próximo número, Antony, que é o nosso Stanley, nos 
dirá se os dinheiros para os asilos tem o mesmo fim que o da 
subscrição Apostólica. (REVISTA ILUSTRADA, 1878, nº 136, p. 6) 

Como se trata de uma crônica acerca do cotidiano fluminense da época, 

impressa em uma revista com um perfil alegre, irônico e irreverente, é evidente 

que a viagem do articulista para o norte nunca ocorreu. Mas, é evidente 

também que o proprietário da Revista Ilustrada e seus colaboradores trataram 

de algum modo de averiguar a veracidade do fato e a divulgaram na folha, por 

meio da correspondência ficcional intitulada “A Revista Irmão-Inácio”, 

integralmente transcrita abaixo. 

Pau d’Alho, 26 de outubro.  
Querido patrão, 
A tua mania de elevares a Revista Ilustrada à altura do New York-
Herald tem me feito passar torturas por estas províncias de 
Pernambuco, para onde malvadamente me atiraste em busca dos 
asilos do irmão Inácio.  
Há já cinco dias que viajo, tendo experimentado todos os meios de 
transportes e os tais asilos fogem diante de mim como os oasis nos 
desertos africanos. Algumas velhas, entretanto, me falam do Ibiapino 
o quebra-quilo; mas tão vagamente que está me parecendo que os
asilos bem podem figurar nos Contos das mil e uma noites.  
[...] 
O irmão Inácio, antes de tudo não é irmão de ninguém. Por aqui 
sempre andou de chapéu e calçado. Tentou o mesmo que está hoje 
tentando no Rio de Janeiro com sucesso. 
Somente, aqui, as bichas não pegaram; por quê? 
Não sei. O que sei é que tudo riu-se aqui as gargalhadas, quando li a 
crônica da Revista, em que A Gil. (perdoa colega), de chapa na mão, 
pedia para o irmão Inácio. 
Não! Desculpe-me querido companheiro; mas eu afinal também ri... 
E já que tenho sofrido tanto, deixa-me acabar rindo-me esta primeira 
missiva (REVISTA ILUSTRADA, 1878, 136, p.3)   

Depois dessa correspondência e das crônicas que a antecederam, era 

de se esperar que irmão Inácio se tornasse defensor árduo d’O Besouro e até 

mesmo uma espécie de garoto propaganda da folha e do caricaturista 

português, concorrentes diretos no Brasil, da Revista Ilustrada e de Ângelo 

Agostini. 

Por ocasião do recital de abertura realizado no dia 25 de novembro 

daquele ano (1878), no salão de Arthur Napoleão & Miguez, em benefício de 
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suas obras de caridade, irmão Inácio compareceu ao recital trazendo consigo 

alguns versos que seriam lidos em homenagem ao artista gráfico português. 

Após a apresentação musical, amplamente divulgado n’O Besouro (exemplar 

número 35, p. 272), os versos levados pelo religioso são lidos pelo anfitrião da 

festa e o nome de irmão Inácio e o de Bordalo Pinheiro são citados por Arthur 

Napoleão: "Além do irmão Inácio, há o irmão Bordalo". Tal fato foi bastante 

criticado, virou uma espécie de bochicho no meio social fluminense da época, 

em particular, entre o proprietário e os colaboradores da Revista Ilustrada, 

sendo ridicularizado por Agostini em caricaturas impressas no final da página 4 

e 5 do número 139 da Revista Ilustrada.  
 

 

 
Figura 2: Revista Ilustrada, 1878, nº 139, p. 4-5 

  
 Observa-se que, de acordo com as falas dos repórteres mariolas, a festa 

na residência de Arthur Napoleão não foi apenas para angariar auxílio para as 

casas de caridade de padre Inácio, houve também a intenção por parte do 

próprio Arthur, do vigário e de personalidades ali presentes, de granjear novos 

assinantes para O Besouro, cujo caixa já sofria as consequências oriundas da 

preferência do público pela revista de Ângelo Agostini.   

 No dia 30 de dezembro de 1878, sai o número 35 d’O Besouro e neste, 

imprimiu-se na última página uma suposta errata do número anterior, em que 

entre caricaturas e informações, Rafael Bordalo Pinheiro responde de forma 

elegante e sutil as ofensas que Agostini lhe havia feito nas caricaturas 
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impressas nas páginas 4 e 5 do número 139 da Revista Ilustradas. Para tanto, 

fingindo corrigir um erro impresso no número 34, o artista gráfico português 

afirma na parte superior do lado direito da folha que: 

[...] na página 268, onde se lê: Traz consigo uma péssima qualidade 
[...] Deve se ler: Terá muitos desgostos, como eu que neste momento 
não tenho remédio senão responder a uma serie de coisas esquisitas, 
que me rodeiam com a frase de uma conhecida comédia: As intrigas 
no bairro. (PINHEIRO, 1878, p. 280) 

Na mesma página do lado esquerdo, ressalta que desenhar o que se 

passou na festa de Arthur Napoleão seria tirar-lhe a beleza, já ao final da 

página, mas do lado direito, após várias notas e ilustrações, menciona como foi 

sua entrada no recital. 

Foi de braço com o Irmão Inácio que tive a honra de aparecer na 
festa de Arthur Napoleão e Migues, e, ainda mais, na ligeira forma de 
verso. Foi uma galanteria dos meus amigos e companheiros, que 
muitas pessoas mal intencionadas taxaram de inconveniente. E eu 
não. Só poderia ser para mim muito honrosa à companhia do Irmão 
Inácio, homem muito do bem, e que não esmola para si, o que é 
verdadeiramente raro. Como graça... como espíritos ...? Faço 
caricaturas, por que não terão também os outros o direito de fazer a 
minha, quer seja à pena, quer seja a lápis. Estou às suas ordens e 
Honny soil qui mal y pense. (PINHEIRO, 1878, p. 280) 

Observa-se através das últimas citações que as respostas de Bordalo 

Pinheiro na suposta errata foram diretas e moderadas, sem grandes ofensas. 

Entretanto, como o artista gráfico português tinha o costume de comentar os 

erros de concordância cometidos por Ângelo Agostini nas notas que inseria nas 

caricaturas, fez isto em sua carta resposta intitulada “Intrigadas no bairro da 

caricatura”, impressa no número 36 d’O Besouro.  

Caro colega da “Rebista”. [...] Desculpe-me o ó: mas dá-me com o 
tamanco um certo ar de familiar, que tantas censuras lhe tem 
merecido. Diz mais o colega: “No mesmo concerto distribuiu-se 
alguns versos, etc.” Isto é simplesmente uma calúnia! Distribuíram-se 
alguns versos, é que é. (PINHEIRO, 1878, p. 288) 

Além da correção gramatical, nota-se que Bordalo foi extremamente 

irônico ao denominar a Revista Ilustrada de “Rebista”. Tal ironia se aliou ao 

gracejo que perdurou por toda a página, por meio de charges e notas 

direcionadas ao caricaturista ítalo-brasileiro e a sua folha. Bordalo também 

afirmou em texto publicado no centro da página que sempre havia tratado 

Ângelo Agostini com respeito:  
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Intrigas. Procuram intrigar-nos com o nosso colega Ângelo Agostini. 
Desde que conhecemos Ângelo Agostini, foi sempre por nós tratado 
com a maior consideração, não fazendo mais com isso senão render 
homenagem ao seu talento e sempre entretivemos com ele relações 
amigáveis. Se há carapuça n’algum trecho do Besouro, o Ângelo 
sabe perfeitamente que ela não lhe assenta. O melhor, pois, é rir 
dessas pequenas intrigas. Não acha, colega? (PINHEIRO, 1878, p. 
288) 

Apesar das palavras de Bordalo Pinheiro, a relação entre ambos estava 

longe de ser considerada amistosa. Desde a chegada do artista gráfico 

português no Brasil, houve, conforme afirmado, certa rivalidade de Ângelo com 

Bordalo e de Bordalo com Ângelo. E, à medida que os insultos cresciam na 

imprensa, a competição entre eles ficava ainda mais acirrada.   

No número 140 da Revista Ilustrada, por exemplo, Ângelo Agostini 

procura responder as provocações realizadas por Bordalo no número 36 d’O 

Besouro.  

Figura 3a: O Besouro, 1878, nº 36, p. 288 /Figura 3b: Revista Ilustrada, 1878, nº 140, capa 

A resposta de Agostini inicia com a charge impressa na capa do número, 

nessa Bordalo aparece esmolando juntamente com um macaco acorrentado ao 

braço direito e uma caixa pendurada no mesmo braço ― semelhante a que 
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irmão Inácio carregava para angariar donativos ―  na qual se lê o nome da 

revista O Besouro, e o endereço, “Rua do Ouvidor, 130, 1º andar”. Além disso, 

Ângelo Agostini inseriu um gato preto com as patas traseiras sobre a caixa e as 

dianteiras sobre o ombro direito de Bordalo, acima os meninos mariolas 

mostram um cartaz com praticamente a mesma ilustração e logo abaixo 

transcreve a nota que Boradalo Pinheiro colocou no lado esquerdo da página 

intitulada supostamente "erratas ao número 34".  

 Cansado das ofensas e Ângelo Agostini, após a edição dos números 

140 e 143 da Revista Ilustrada, Rafael Bordalo Pinheiro publica na última 

página do exemplar número 37 d’O Besouro, uma crônica imagética composta 

por várias charges, entre as quais, a imagem caricatural de Ângelo Agostini 

sendo expulso da página por ser má figura. 

 

 
Figura 4: O Besouro, 1878, nº 37, p. 8 

 

 Juntamente com esse exemplar, foi publicado um apêndice, o “Apêndice 

do nº 37. O Besouro de Chicote. Ela por Ela (Intrigas no Bairro da Caricatura. – 

Resposta a Ângelo Agostini. Revista de 7 do corrente)”, aludido no título deste 

trabalho. 

 Composto por oito páginas repletas de caricaturas e notas explicativas, 

todas dedicadas a insultar Ângelo Agostini, devolvendo a esse as críticas e 

insultos que até então vinha sofrendo, tal apêndice traz no final da primeira 

página uma nota de rodapé em que Bordalo Pinheiro ressalta o seguinte: “A 

Revista quis ocupar-se comigo no seu número de 7 de dezembro; não lhe dou 
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essa honra; sou forçado a descer a este terreno sujo; mas como é em todos 

que quer responder – graça por graça, insulto por insulto e portanto à la guerra 

comme à la guerre.” (PINHEIRO, 1878, p. 1). 

No início da mesma página, logo após o título citado, o artista gráfico 

lusitano declara ao público que para não aborrecer os assinantes com uma 

questão puramente pessoal, faz seus rabiscos em folhas separadas, visando 

escorraçar Ângelo Agostini, a quem denomina de Machiavel do Beco do Fisco 

e, assim, conclui o assunto. 

Nas páginas seguintes, mantém a mesma rigidez de julgamento. Farto 

das ofensas de Ângelo Agostini, Bordalo Pinheiro o chama de salafrário, 

energúmeno, sórdido, burro etc. Queixa-se de que há três anos vinha 

suportando suas provocações “Há três anos que me atiras pedras enlameadas 

[...] Há três anos que te respondo com delicadeza com que sempre me habituei 

e de que dei provas” (p. 2). 

Figura 5: O Besouro, 1878, apêndice do número 37, p. 1, 2 e 3 

O artista defende-se das acusações de receber dinheiro para publicar 

texto e das acusações de que esmolava para si: “Não recebo dinheiro de quem 

quer que seja [...] Tu que pretendes desmoralizar-me com o irmão Inácio 

fazendo-me de mim, não um homem honrado que pede para os órfãos, mas 

um mendigo miserável que pede para si” (p. 4) 
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Figura 6: O Besouro, 1878, apêndice do número 37, p. 4, 5 e 6  

 E, crítica Ângelo Agostini por insultar "tudo e todos na imundice a que 

chamava Revista Ilustrada", por ser "o inventor da formula porco na 

pseudocaricatura", por ser "vendilhão de mentiras e venenos a 500 réis" e, 

ademais, por ser "o urubu do lápis"(PINHEIRO, 1878, p. 3 , 5 e 7).  
 

 
Figura 7: O Besouro, 1878, apêndice do número 37, p. 7 e 8  

 

 As charges impressas no apêndice acompanham o mesmo teor ofensivo 

de suas respectivas notas explicativas, nessas, Ângelo Agostini, por diversas 

vezes, aparece com orelhas de burro, com corpo de cachorro, corpo de 

217



Resumos 
19-25 maio - Londrina-PR 

Universidade Estadual de Londrina 
camelo, corpo de urubu e semblante de homem (O Besouro, 1878, apêndice nº 

37). 

Acredita-se que ao publicar tais páginas, Bordalo Pinheiro pretendia 

devolver todos os desaforos que vinha engolindo, bem como encerrar as 

discussões e as intrigas entre ele e Ângelo, consequentemente, entre os 

órgãos de imprensa que um e outro representavam (O Besouro e Revista 

Ilustrada, respectivamente), tendo em vista que, na página final do apêndice, o 

artista gráfico português informou que não responderia mais Ângelo Agostini 

pela imprensa. 

Mas, após oito páginas de charges e notas ofensivas ― sendo justo com 

Rafael Bordalo Pinheiro, oito páginas de charges e notas defensivas, já que 

vinha suportando os ataques que Ângelo Agostini lhe desferia ― o público 

fluminense, principalmente, o público da Revista Ilustrada esperava uma 

réplica, ou melhor, tréplica do caricaturista ítalo-brasileiro. Esperava ainda que 

essa fosse mais agressiva que as charges e notas explicativas de Bordalo. 

Entretanto, isso não ocorreu, Ângelo Agostini, acostumado mais a agredir do 

que a ser agredido, pode ter sido surpreendido com a grosseria do colega e 

rival. Sua resposta ao Bordalo foi o silêncio, quase o silêncio, pois ele sempre 

dava uma ou outra alfinetada no caricaturista lusitano.  

Entende-se que a ausência de notícia na imprensa acerca do apêndice 

inserido como suplemento do número 37 d’O Besouro, sugere várias 

possibilidades de interpretações que convergem entre si. Uma delas é que os 

demais órgãos da imprensa fluminense da época não desejavam se envolver 

em uma disputa que era pessoal, assim se mantiveram neutros na discussão 

como forma de respeitar o duelo entre ambos e até mesmo de respeitar Ângelo 

Agostini que havia sido ostensivamente atacado. Outra hipótese possível, mas 

menos provável, é a de que os órgãos da imprensa fluminense da época 

temiam retaliações “no bairro da caricatura”, sobretudo, oriundas do temido 

lápis do artista gráfico ítalo-brasileiro.  

Em 15 de dezembro de 1878, n’O Cruzeiro, jornal pertencente a uma 

sociedade comanditária, sob a razão social de G. Vianna & C., publicou-se com 

o título de "A Revista Ilustrada", o primeiro e mais significativo texto de Ângelo

Agostini sobre o suplemento elaborado por Bordalo Pinheiro para ofendê-lo. 
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Ao público desta capital foi ultimamente distribuído, ou por melhor 
dizer, vendido, um papel no qual atirou-se-me, entre várias calúnias, 
os mais grosseiros insultos.  A certas agressões, o primeiro impulso 
natural para responder, está na mão direita de qualquer homem de 
brio; nesta agressão, porém, a menor reflexão pede o contrário e foi o 
que me levou a considerar que é sempre conveniente conservar as 
mãos limpas.  Tal resolução, muito me serviu nesta emergência, pois 
que muitos amigos, conhecidos e até mesmo, não conhecidos, 
vieram apertá-las, dando-me as maiores provas de consideração e 
simpatia.  Venho, pois, patentear o meu reconhecimento a todos, 
fazendo especial menção dos Srs. José do Patrocínio e Dermeval da 
Fonseca, que se retiraram d’o Besouro, manifestando que não 
tomaram parte no procedimento dessa folha contra mim.  Entre as 
pessoas que assim se manifestaram, folgo declará-lo, encontrei 
muitos cavalheiros portugueses; e se faço especialmente está 
declaração, é porque não ignoro um dos principais motivos da 
inqualificável agressão de que fui vítima.  Quanto ao Sr. Bordalo 
Pinheiro, declaro-lhe que não desço a responder aos insultos que me 
atirou, não deixando, todavia de tratá-lo como merece, mantendo-me 
sempre em um terreno limpo, como o deve ser o da publicidade.  Não 
esmolo assinaturas tão pouco procurarei ganhar dinheiro quando 
tratar de sua pessoa, mandando vender pelas ruas a minha 
desafronta a 200rs., e, se por ventura, tivesse de o fazer, declaro-lhe 
que o produto de semelhante venda entregá-lo ia por inteiro ao asilo 
de mendigos. (AGOSTINI, 1878, p. 2) 

  

 Tal publicação estimulou uma resposta do caricaturista lusitano que, 

sentindo-se injuriado pelo texto de Ângelo, encomendou para a edição desse 

jornal, que saiu em 17 de dezembro daquele ano, a publicação de uma nota na 

qual rebate informações contidas no texto do caricaturista ítalo-brasileiro e o 

acusa de cometer desfalque na publicação e distribuição dos números da 

Revista Ilustrada.  
 

O Sr. A. Agostini na sua publicação de 15 do corrente nos jornais 
desta corte termina com o seguinte, que carece de explicação: “Não 
esmolo assinaturas, não procurarei ganhar dinheiro... mandando 
vender a minha desafronta a 200 réis... o produto entregá-lo ia ao 
asilo de mendigos. E exato, e folgamos de o declarar, que o Sr. 
Ângelo não esmola assinaturas; mas em compensação deixa de 
distribuir, em três anos, quatorze números! Não sabemos por que, já 
que timbra de generoso, não entrega o Sr. Agostini esse desfalque de 
quatorze números ao asilo dos mendigos.  Quanto à venda de 
desafrontas a 200 reis, sabe o Sr. Ângelo melhor que ninguém, o 
Sr.Angelo que tem uma litografia, que isso não dá resultado algum. 
(O CRUZEIRO, 1878, nº 350, p. 3) 

 

 A nota impressa com o título de O Besouro, foi assinado como sendo "A 

empresa"d’O Besouro, em uma tentativa clara de Rafael Bordalo Pinheiro fazer 

de suas palavras à voz de todos os seus colegas de redação, ou seja, de todos 

os articulistas d’O Besouro. Essa tentativa não deixou outra opção aos que 

discordavam dele ― ou das atitudes que assumiu desde a publicação do 
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suplemento/apêndice do número 37 ―, a não ser desvincular-se 

definitivamente da redação d’O Besouro, como fizeram, de acordo com o texto 

do caricaturista ítalo-brasileiro, José do Patrocínio e Dermeval da Fonseca. 

Importa mencionar que, mesmo após a publicação da nota de Bordalo 

Pinheiro no jornal O Cruzeiro, Ângelo Agostini continuaria a manter na 

imprensa certa cautela ao se referir ao polêmico suplemento apêndice. Isto, 

porque o caricaturista ítalo-brasileiro e seus colaboradores vinham tendo 

provas de que lucravam mais com o silêncio do que com a desforra. Apesar 

disso, uma ou outra farpa parecia, para eles, impossível não lançar contra a 

publicação rival, como mostra um trecho do fait divers intitulado Ricochetes, 

publicado na edição da Revista Ilustrada que saiu em 21 de dezembro de 1878. 

Temos aqui muitos leitores. Alguns tomaram até um grande logro 
com o nosso número passado, pensando que encontravam resposta 
ao Besouro. Impossível, a Revista Ilustrada mantém a sua declaração 
de só discutir no terreno limpo. Não podemos acompanhar um 
Adversário que, como disse o Cruzeiro, desceu, desceu... que o 
perdemos de vista. Retaliar seria facílimo com um adversário que se 
suicida? Não! Gosto muito de andar limpo; eu pelo menos; e a água 
vai agora ficar muito cara, com o novo imposto. (REVISTA 
ILUSTRADA, 1878, nº 142, p.3)  

Os adversários da Revista Ilustrada, por outro lado, continuaram 

atacando a folha e seu proprietário em textos que pagavam para serem 

publicados no jornal O Cruzeiro.  

A Revista Ilustrada. Em 1 de janeiro de 1876 veio a público o 
Sr.Agostini com o 1° número do seu semanário a – Revista Ilustrada 
– e pediu ao respeitável público que auxiliasse o artista com a sua
assinatura, que, mediante 20$ por ano, ele se comprometia a dar-lhe 
todos os sábados um número da Revista, com certos melhoramentos, 
etc e tal.    O respeitável público aceitou em bona fide esse contrato e 
subscreveu e pagou o semanário caricato. Desde o primeiro sábado 
de Janeiro de 1876 ao último sábado do mês de Dezembro de 1878 
(3 anos), deveria o Sr. Ângelo ter distribuído 157 números do seu 
semanário; mas tendo publicado até hoje 141, e faltando só dois 
sábados para completar o ano, eleva-se o total da Revista 143, 
comendo portanto o Sr. Ângelo 14 números, que, tomados pela 
média que devia custar-lhe cada um, 400$, monta a papelada a 
5:600$000!    Ora o Sr. Ângelo que é um homem de bem, 
independente, de opiniões suas, e só suas, que não pactua com a 
fraude nem com o escândalo, que não faz retratos por dinheiro, que 
nunca enganou ninguém, como ele diz, e nós cremos, que paga em 
dia aos seus credores, que é senhor de uma quantidade tal de 
moralidade que é capaz de moralizar todo o Brasil, que fustiga todos 
os vícios, que pede a punição para todos os crimes, que persegue 
todos os tratantes e todos os homens de má fé, que chama a meio 
mundo de velhaco e ao outro meio de gatuno e estúpido, que crítica 
tudo, que censura a todos e pede a vindicta pública para aqueles que 
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não cumprem os seus contratos e muito especialmente os que só têm 
por base a responsabilidade moral; há de concordar conosco que não 
tem procedido com aquela lisura que há de esperar, e nem a sua boa 
fé tem correspondido à sua alta missão, e que S. S. está incurso nas 
penas que liberalmente tem aplicado à pobre humanidade. Queira 
portanto ter a bondade de dizer-nos que nome chamaria V. S. a quem 
tivesse um tal procedimento?   (O CRUZEIRO, 1878, nº 355, p. 2)       

O texto que vem assinado ironicamente "Um da Calábria" pode ter sido 

escrito por Bordalo Pinheiro, que foi o primeiro e, ao que tudo indica, o único a 

questionar publicamente na imprensa periódica da época, a ausência da folha 

de Ângelo em determinados momentos, ou seja, a falta de números que 

completassem o total de edições prometidas.  

Ao lembrar que Ângelo Agostini não cumpriu com a proposta inicial de 

publicar 157 números da revista durante janeiro de 1876 a dezembro de 1878, 

fica evidente a intenção de Bordalo de questionar tanto a honestidade de 

Ângelo, como de inferir que esse havia furtado o valor pago pelos 14 números 

que não foram impressos. 

No mesmo número d’O Cruzeiro, há outro artigo inserido após a 

publicação do texto acima transcrito, em que se divulga outra crítica a Revista 

Ilustrada e Ângelo Agostini. Assina o artigo, um suposto "Brasileiro indignado". 

Parece impossível que na capital do Império consinta-se na 
publicação de um pasquim imundo, insolente e obsceno como a 
Revista Ilustrada, ao passo que, não há muito tempo, apedrejou-se a 
República!   É que o Sr. Ângelo Agostini não é nem brasileiro nem 
português. Fosse de uma destas nacionalidades, que a vindicta do 
povo não se faria esperar, e o Libertino desenhista de Cabrion seria 
castigado aqui, como o foi em S. Paulo, donde escapou-se.... 
apressadamente.   Entre nós como que não há ofensa à honra, ao 
brio, ao patriotismo, senão quando parte de políticos para políticos e 
de portugueses para brasileiros. Os políticos não têm direito de 
afrontar seus adversários, ainda mesmo que lhes sobejem razões; os 
portugueses não podem manifestar-se, não podem ter opinião são 
hospedes. Um Ângelo Charlatini, um Agostini Libertini ou outro 
qualquer indivíduo, cujo nome termine em ini esse sim: pode 
intrometer-se na nossa vida privada, na nossa política; pode ser 
imoral: pode ridicularizar e insultar a tudo e a todos, inclusive a família 
imperial, pode, enfim, cometer toda a sorte de desaforos, que tudo se 
lhe tolera; tem até entusiásticos defensores.   
[...] 
Sr. Ângelo Agostini, fazer espírito não é desenhar asnos e dizer que 
são os cidadãos brasileiros; não é desenhar salteadores e dizer que 
são os nossos funcionários públicos, não é desconceituar o país; não 
é ser indecente, não é ser imoral.   Isso não é espírito, é lama; mas 
pútrida cujos miasmas impestam (sic) e corrompem uma sociedade 
inteira.    A Revista Ilustrada é o órgão de uma nova indústria. 
Vende-se descomposturas, indecências e imoralidades. Não se fia. 
É o caso é que esta indústria promete.    Não se fia, porém, o Sr. 
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Ângelo Agostini no leão que dorme, olhe que se ele acorda... (O 
CRUZEIRO, 1878, nº 355, p. 2-3) 

 
 Sobre tal artigo, informar-se-á que hoje é difícil identificar sua autoria, 

ademais, que mesmo com a boa recepção alcançada pela revista, não faltavam 

candidatos para se indignar com o temido lápis do caricaturista ítalo-brasileiro. 

E, que esses faziam com que o idealizador da revista sentisse o peso de suas 

fúrias. Entretanto, pelo que se depreende da leitura da publicação de Ângelo 

Agostini, ele e os demais articulistas da revista, não pareciam desanimar com 

tais indignações. Ao contrário, elas ampliavam-lhes o ânimo: era sinal de que a 

censura que elaboravam atingia o indivíduo criticado. 

 Por esse motivo, o texto do "Brasileiro indignado" e outros textos 

semelhantes, assim como conversas informais e distorcidas sobre a Revista 

Ilustrada, são tratados em matérias divulgadas na revista como objeto de 

deleite e, muitas vezes transformados em versos que tinham por finalidade 

provocar o riso do leitor, além de salientar ainda mais os defeitos e falhas 

daquele que, em virtude de uma crítica recebida, revoltava-se contra a revista 

e/ou contra seu proprietário. 

 Como foi mostrado, neste trabalho, Rafael Bordalo Pinheiro foi um dos 

que se opuseram as críticas que o caricaturista ítalo-brasileiro lhe desferia. E, 

ao publicar o "Suplemento o Besouro de Chicote", o célebre artista gráfico 

português se excedeu na resposta ao insultar ostensivamente e declarar guerra 

a Ângelo Agostini. Por isso, além de perder a colaboração dos jornalistas 

citados (José do Patrocínio e Dermeval da Fonseca), perdeu, ainda que 

temporariamente, um pouco do prestígio que gozava junto ao meio jornalístico 

e ao público fluminense da época. 

 Sua folha que já sentia a ausência de leitores, devido à preferência do 

público local pelo estilo do caricaturista ítalo-brasileiro, sentiu novas baixas e 

acabou sucumbindo em 8 março de 1879, ocasião em que foi publicado o 

último número d’O Besouro. Antes disso, o artista gráfico português foi vítima 

de dois atentados: um a facada e outro atocaiado com cacetadas, ambos 

realizados por capangas que haviam sido contratados por personalidade da 

época, certamente políticos poderosos que foram vítimas de seu lápis. Tais 

fatos contribuíram para que, após o encerramento d’O Besouro, Rafael Bordalo 

Pinheiro e sua família retornassem a Portugal. 
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Entre o traço e a sátira: o papel da charge no debate político 

Renata de Paula dos SANTOS1 (Universidade Estadual de Londrina) 

Resumo: 
O presente trabalho tem o objetivo de refletir sobre a importância da charge para 

o debate político. A partir da análise do discurso e das pesquisas histórica e

bibliográfica, uma reflexão sobre a importância da modalidade das linguagens 

iconográficas foi desenvolvida no contexto sul-africano pós-apartheid. Charges 

de Jonathan Shapiro, chargista popularmente conhecido como Zapiro, foram 

tomadas como formatos comunicativos e como fontes de pesquisa histórica. 

Entre os referenciais teóricos destacam-se Jonge (1991) e Carlin (2009) na 

questão sul-africana; no campo da charge e do humor, as referências são Miani 

(2005; 2012), Romualdo (2000) e Eco (1989). Destaca-se a charge como um 

recurso jornalístico constituído pelo humor, que agrega à sua constituição 

argumentos de transgressão à ordem vigente, possibilitando uma análise da 

história sul-africana por um viés crítico.     

Palavras-chave: África do Sul; Discurso Chárgico; Zapiro.   
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1 Charge: texto jornalístico de humor e crítica social 

 A charge é um gênero jornalístico em que a relação tempo e espaço 

deve ser bem demarcada. Estas características são indispensáveis para que o 

leitor identifique que fato e quais personagens estão ali identificados. Rafael 

Souza Silva (1992) destaca que o chargista está entre os profissionais que 

melhor deve compreender as características sociais e políticas do país para 

assim materializá-las segundo o seu olhar. 

Quando inserimos a charge na discussão dos gêneros jornalísticos, 

pontuamos que ela se caracteriza como um formato do gênero comentário, 

segundo a classificação de Manuel Carlos Chaparro (2008). Acreditamos que os 

textos pertencentes a essa divisão agregam informação e opinião. De acordo 

com Chaparro (2008), a charge, bem como os outros formatos jornalísticos, 

precisa de recursos informativos para assim conseguir estabelecer o seu 

argumento. Sem compreender o fato que está representado é impossível ao 

público assimilar a piada ou identificar as personalidades que estão 

caricaturadas. A charge é, a nosso ver, um misto de informação e de opinião. 

Edson Carlos Romualdo (2000) reforça tal classificação ao propor que o formato 

transmite informações por meio do sistema pictórico, ou sincretamente o 

pictórico e o verbal. Consideramos ainda que a charge disserta sobre 

determinado fato, não apenas o reproduz. 

A charge é mais do que a reprodução gráfica de notícias de relevância 

que são de conhecimento do público, ao contrário do que argumenta José 

Marques de Melo (1985). Ao construir um argumento, o chargista utiliza como fio 

condutor um assunto de relevância, que já é de conhecimento do público; no 

entanto, a partir destes dados, ele vai transferir para o traço - e também para o 

texto - os seus juízos de valor. Por utilizar o traço para a construção do seu 

argumento, Romualdo (2000) destaca que a charge é um texto que atrai o 

público por ser de rápida leitura e por transmitir várias informações de maneira 

condensada. Além disso, a charge se estrutura e estabelece a sua crítica a partir 

do humor.  

Para Rozinaldo Miani (2005), a charge é definida como uma modalidade 

das linguagens iconográficas de caráter eminentemente político e que não se 

desvencilha do humor. Seu argumento é elaborado a partir da crítica a um fato 

ou a um indivíduo específico e na defesa de uma ideia. Uma definição 
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semelhante é apresentada por Romualdo (2000) ao considerar a charge como 

um texto visual de caráter humorístico que estabelece uma crítica a um 

personagem, fato ou acontecimento político. Para o autor, por meio do humor, a 

charge busca revelar o que está oculto em personagens, fatos ou ações políticas 

e destrona os poderosos, colocando assim, figuras importantes do cenário 

político em situações constrangedoras. 

Ainda em Miani (2012), tomamos a charge como um instrumento de crítica 

que auxilia no debate ideológico e na organização política da sociedade. Como 

manifestação linguística, a charge é defendida enquanto um instrumento de 

persuasão, podendo culminar com o passar do tempo em um processo de 

mobilização social, já que a charge busca a todo tempo convencer o seu leitor 

de seus argumentos. 

O humor é uma característica estruturante na charge e que pode ser 

percebida no texto, com a inserção de piadas e de ideias ambíguas, e também 

na imagem, com o uso de caricaturas, de traços hiperbólicos ou com o recurso 

da animalização das expressões. Por meio do humor, o chargista tem a 

possibilidade de refletir ou de refratar a realidade que está representando.  

Dentre as várias reflexões desenvolvidas sobre este conceito, nos mais 

variados campos do conhecimento, optamos pela classificação do humor como 

uma estratégia de transgressão; esta perspectiva é difundida pelo semioticista 

Umberto Eco (1989). O humor se expressa como um recurso de contestação da 

ordem social. É uma forma de transgressão, com a função de lançar por terra a 

ordem social.  

Así, la realización del humor funciona como una forma de 
crítica social. El humor siempre es, se no metalinguístico, sí 
metasemiótico: a través del linguaje verbal o algún otro sistema de 
signos, pone em duda otros códigos culturales. Si hay uma posibilidad 
de transgressión, está más bien en el humor que en lo cómico (ECO, 
1989, p. 19). 

A charge se dirige frontalmente à organização social e mina a lei, lançando 

por terra uma série de estruturas sociais. Os argumentos satíricos da charge 

frequentemente se apresentam como contrários ao supremo. Esse é um dos 

fatores que elevam a charge à posição de produto comunicacional político e 

contestatório. Ainda sobre as características do humor, Eco (1989) aponta que: 
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El humor no pretende, como el carnaval, llevarmos más allá de 

nuestros próprios limites. Nos da la sensación, o más bien el diseño de 
la estrutura de nuestros próprios limites. Nunca está fuera de los 
limites, sino que mina los limites desde dentro. No busca una libertad 
imposible, pero es un verdadeiro movimiento de libertad. El humor no 
nos promete liberación: al contrario, nos advierte la imposibilidad de 
una liberación global, recordándonos la presencia de una ley que ya no 
hay razón para obedecer. Al hacerlo, mina la ley. Nos hace sentir la 
moléstia de vivir bajo una ley, cualquier ley (ECO, 1989, p.19). 

 
O humor de transgressão, por decorrência, auxilia na mobilização de 

novos raciocínios, ao propor novos argumentos. Este recurso possibilita ao leitor 

o contato com interpretações de cunho político determinado e distintas da versão 

oficial. As abordagens políticas nos parecem o território mais fértil para a 

utilização do humor de transgressão, que não se destina a alcançar o riso, mas 

a questionar condutas e decisões.  

 

2 África do Sul: a segregação pós-apartheid 

A África do Sul passou por uma das maiores transformações política do 

século XX. O país historicamente governado pela minoria branca vivenciou, na 

década de 1990, a transição para uma democracia não racial. Após sucessivos 

governos do Congresso Nacional Africano (CNA), principal partido de oposição 

ao apartheid e ao Partido Nacionalista, pouca coisa mudou no país. Apesar da 

expansão econômica registrada nos primeiros anos da década de 2000, a 

desigualdade social entre brancos e negros ainda é evidente.  

Em decorrência da crise econômica mundial, o país tem enfrentado nos 

últimos anos um processo de desaceleração da economia. Em 2011, registrou 

alta de 3,5% em seu Produto Interno Bruto (PIB).  A África do Sul, ao lado do 

Brasil, da Rússia, da Índia e da China, compõe o BRICS, um agrupamento ligado 

à política internacional e que chegou a ser apontado por algumas instituições 

como um meio para a estimulação da economia internacional em anos de crise. 

O grupo é uma articulação entre os países, com certo grau de institucionalização, 

e que visa promover o diálogo e a identificação de convergências em assuntos 

diversos e de grande relevância, bem como estimular os contatos e a 

cooperação em setores específicos. A África do Sul foi o último país a integrar a 

articulação política, tornando-se membro do grupo em 2011.  
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Apesar de o país ter alcançado considerável desenvolvimento no cenário 

econômico mundial, a desigualdade econômica ainda é muito marcante. A África 

do Sul tem o maior PIB do continente africano e a expansão de sua economia 

pós-1994, ano que oficialmente marcou o fim do apartheid, foi motivada também 

pelos investidores internacionais que deixaram de evitar o estabelecimento de 

relações comerciais com o país devido às suas especificidades políticas e 

sociais. No entanto, quando o assunto é distribuição de renda, a realidade sul-

africana sofreu poucas alterações. De acordo com dados da Organização das 

Nações Unidas (ONU) citados por Francisco Capuano Scarlato e Fernando 

Portela (2000), antes da implementação oficial do regime segregacionista, os 

negros ganhavam em média 25% dos salários recebidos pelos brancos para 

desempenhar a mesma tarefa. Anos mais tarde, já em 1970, a situação se tornou 

ainda pior, o valor foi reduzido para 17%. Scarlato e Portela (2000) destacam 

que entre os grupos raciais discriminados também existiam diferenças salariais 

e que essa prática tinha o intuito de impedir uma mobilização da classe 

trabalhadora.  

Nos últimos anos, mesmo com a transição para a democracia multirracial, 

a concentração de renda entre os brancos atinge níveis expressivos. De acordo 

com a revista Aventuras na História, em texto do jornalista Tiago Cordeiro, 10% 

da parcela mais rica sul-africana concentra 33,1% da renda total do país. A 

defasagem fica ainda mais expressiva quando a publicação destaca que a renda 

dos brancos é, em média, 7,7 vezes maior que a dos negros. A população atual 

da África do Sul é de 49 milhões de habitantes; os negros são a maioria 

esmagadora, representam 79,5%. Já os brancos, mestiços e asiáticos somam 

20,5% da população total. 

Em junho de 2012, durante um discurso em uma conferência do CNA, 

partido que está no poder desde 1994, o atual presidente, Jacob Zuma, destacou 

que a economia sul-africana permanece dominada pela minoria branca e que é 

necessária a adoção de medidas drásticas por parte do governo para garantir 

que a população negra também usufrua da riqueza produzida no país . Para o 

chefe de Estado, após duas décadas de transição para a democracia multirracial, 

a África do Sul enfrenta grandes desafios para combater a pobreza, o 

desemprego e a desigualdade social. "A estrutura econômica da era do apartheid 

continuou praticamente intacta. [...] A propriedade da economia ainda está 
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primariamente nas mãos de homens brancos, como sempre foi" (ZUMA apud 

HERSKOVITZ; GOVENDER, 2012). 

Os negros acumulam menores níveis de renda, além das piores 

condições de moradia, falta de saneamento básico e dificuldades com educação. 

Segundo dados publicados na revista National Geographic, em texto de 

Alexandra Fuller, poucos países apresentam tamanha disparidade entre brancos 

e negros como a África do Sul. Quando o assunto é mercado de trabalho, a 

realidade não é diferente. Com os dados desagregados por cor e raça, 

percebemos que entre os sul-africanos economicamente ativos e que buscam 

uma vaga no mercado de trabalho, a grande maioria é composta por negros, 

cerca de 29%. Entre os brancos o percentual de desempregados é de 5%. Ainda 

segundo dados da mesma revista, aproximadamente 48% dos sul-africanos 

vivem abaixo da linha da pobreza, dos quais 44% são negros. A renda per capita 

dessa população é de 502 rands mensais, o que representa cerca de U$S 63. 

A cor da pele ainda é um fator determinante para o acesso a serviços 

públicos na África do Sul. A taxa de alfabetização, que atesta a capacidade das 

pessoas de ler e escrever, entre os maiores de 15 anos é de 86,4%. Este 

indicador é altamente influenciado pela Lei de Educação Negra (Black Education 

Act) ou Lei da Educação Bantu, como é popularmente conhecida, criada em 

1953, que dividia o sistema educacional durante o regime de segregação. Com 

base nessa normativa, os negros poderiam estudar apenas até os 15 anos; a 

partir desta idade o acesso à educação formal estava proibido (CARLIN, 2009). 

Entretanto, mesmo após a transição para a democracia multirracial, o sistema 

educacional sul-africano tem ocupado as manchetes de jornais, alvo de duras 

críticas. Segundo ativistas antiapartheid, como a acadêmica Mamphela 

Ramphele, a qualidade do ensino atual é pior do que o oferecido pelo Governo 

branco durante os anos de segregação. O jornal moçambicano Verdade 

denunciou, em sua versão digital, o baixo aproveitamento escolar dos 

estudantes (apesar das exigências para a aprovação serem consideradas 

mínimas), a vandalização de livros, a falta de água nos estabelecimentos de 

ensino, além do abuso de drogas e do crescente número de casos de violência 

sexual cometida pelos professores. Ainda de acordo com a edição on-line do 

jornal, o sistema educacional sul-africano reproduz e representa as diferentes 

classes sociais e as desigualdades existentes entre elas. Pontua-se que entre 
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os estabelecimentos de ensino frequentados pela população negra, apenas 7% 

possuem bibliotecas, 5% tem laboratórios e apenas 1% conta com acesso à 

internet. 

Além de uma série de desafios econômicos, o país acumula uma série de 

problemas sociais de extrema gravidade. O apartheid conseguiu comprometer 

drasticamente o convívio social, estimulando a intolerância entre os diversos 

grupos raciais. A África do Sul possui uma das maiores taxas de estupros do 

mundo. Em 2007, foram registrados 76 casos para cada 100 mil habitantes, mais 

que o dobro dos casos registrados pelos Estados Unidos - 30 em cada 100 mil. 

O índice de assassinatos também é alto, 37 a cada 100 mil pessoas. 

3 Características da imprensa sul-africana 

Com a chegada de Mandela ao poder, a África do Sul passou a ser gerida 

por uma nova Constituição, apontada como uma das mais democráticas do 

mundo. Nesse documento, a liberdade de expressão tornou-se um direito 

assegurado e indispensável para o desenvolvimento do país. Segundo pesquisa 

desenvolvida pela Organização não governamental Repórteres Sem Fronteiras, 

a África do Sul é um dos países com maior liberdade de imprensa no continente. 

Costumeiramente, e principalmente com a eleição do atual presidente da 

República, Jacob Zuma, do Congresso Nacional Africano, a mídia se assumiu 

um papel de forte oposição ao Governo. 

Durante a vigência do apartheid, conforme apresentam Greg Marinovich 

e João Silva (2003), o Estado dominava os meios de comunicação; eles eram 

responsáveis por auxiliar na propaganda racista. Entre os anos de 1990 e 1994, 

quando jornalistas freelancers registravam a Guerra dos Albergues para 

agências internacionais, como a Associated Press (AP) e a Sygma, eles 

enfrentavam a forte oposição do Estado. Os fotógrafos eram acusados de terem 

montado as imagens. 

Estas fotografias foram, em parte, responsáveis por tornar pública a 

guerrilha interna na África do Sul. Os jornais locais sul-africanos sofriam com a 

pressão estatal quando publicavam reportagens que fossem desfavoráveis ao 

Estado Branco. Com a vitória de Nelson Mandela nas eleições de 1994, 

percebemos um bom relacionamento entre o líder negro e a imprensa. O então 
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presidente era costumeiramente representado com características positivas. 

Não sabemos se a postura dos jornais durante os anos do apartheid tinham 

motivação política (conformidade com a política excludente), econômica (Estado 

como grande investidor) ou se os conteúdos de fato eram censurados. As 

informações são esparsas e dificultam o nosso processo de investigação, 

principalmente porque poucas características dos grupos de comunicação foram 

encontradas em nossas pesquisas. 

Inicialmente, ao definirmos as charges para a análise, percebemos que 

as críticas a Zuma eram mais frequentes e mais intensas se compararmos a 

Nelson Mandela e Thabo Mbeki. Antes mesmo de uma análise mais detalhada, 

há uma nítida percepção de que as representações de Mandela e de Zuma são 

diametralmente opostas. 

O atual presidente e o seu partido têm sido alvos de constantes críticas 

da imprensa. Principalmente a partir da Lei de Proteção à Informação (POI), 

popularmente conhecida como Secrecy Bill, proposta em 2010. A medida é um 

meio de controlar a imprensa e o que é divulgado. A postura é uma tendência no 

continente africano, que se vale de penas severas ou da criação de tribunais 

específicos para conseguirem frear a ação jornalística. Se o projeto for assinado 

por Zuma, o Governo terá amplos poderes para classificar tudo o que é publicado 

pelos veículos de imprensa, sob a alegação de defesa da segurança nacional. 

A nova lei reserva penas de 25 anos de prisão aos jornalistas que 

publicarem informações tidas como confidenciais e se negarem a revelar o nome 

das fontes. O Estado de S. Paulo cita que um grupo de 39 editores de destaque 

no país assinou um manifesto contra a medida. A extremidade da proposta 

também gerou apreensão das agências internacionais Associated Press (AP), 

Reuters, France Presse (AFP) e Bloomberg. O grupo encaminhou uma carta ao 

presidente Zuma declarando inquietação frente à aprovação do Secrecy Bill. 

 

4 Zapiro: um militante sul-africano 

Jonathan Shapiro é o chargista sul-africano mais conhecido no exterior. 

Nascido na Cidade do Cabo em 1958, ele estudou arquitetura e Design Gráfico 

antes de se dedicar exclusivamente às linguagens iconográficas. Na década de 

1980, ganhou uma bolsa de estudos na Escola de Artes Visuais de Nova Iorque. 
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A experiência é apontada pelo chargista, que popularmente é conhecido pelo 

pseudônimo de Zapiro, como uma oportunidade marcante em sua trajetória, já 

que estudou com figuras importantes do humor gráfico como Art Spiegelman, 

Will Eisner e Harvey Kurtzman. 

Em uma entrevista ao site da Stellenbosch University, Zapiro comentou 

que o hábito de desenhar começou na infância, por incentivo da mãe, como uma 

forma de superar os seus pesadelos e de vencer os monstros que surgiam em 

seus sonhos. O chargista cresceu em um lar politizado e contrário ao regime de 

segregação racial, por influência de sua mãe. O engajamento político é uma 

característica evidente em seu trabalho. 

Quanto ao seu processo criativo, ele descreve que logo pela manhã, 

enquanto leva os seus filhos para a escola, acompanha pelo rádio as notícias. 

Segundo Zapiro, a charge começa pela palavra. A partir daquilo que ouve, 

constrói mapas mentais que darão origem a pequenos esboços até chegar ao 

produto final. No campo político, ele iniciou sua militância em 1983 na Frente 

Democrática Unida (FDU), órgão anti-apartheid. O cartunista chegou a ser preso 

naquele período pelas forças armadas nacionais (SADF) e monitorado pela 

inteligência militar. No mesmo ano, participou e desenvolveu o logotipo da 

campanha pelo fim do recrutamento obrigatório (ECC), movimento que contou 

com a participação de estudantes, grupos religiosos e até mesmo da 

Organização das Nações Unidas (ONU). O objetivo do ECC era acabar com o 

alistamento obrigatório de homens brancos, que após cumprirem o período de 

serviço militar eram frequentemente recrutados pelos órgãos de segurança do 

Governo branco para coibir manifestações oposicionistas. 

O trabalho de Zapiro começou a ganhar força e ser reconhecido na África 

do Sul a partir de sua atuação em organizações políticas, com caráter 

progressista e que reivindicavam o fim do regime de segregação racial. No final 

da década de 1980, começou a trabalhar no jornal South como cartunista 

editorial. Após sua passagem pelos Estados Unidos, regressou à África do Sul 

em 1991 e se dedicou a quadrinhos educacionais voltados à prevenção dos 

abusos sexuais infantis, ao combate à AIDS e à democracia.  

O chargista tem o seu trabalho publicado nos maiores jornais sul-africanos 

como o Sunday Times (desde 1998), o Mail Guardian (desde 1994) e o The 

Times (desde 2009). Além do Sowetan, Cape Argus, Cape Times, The Star, The 
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Mercury e Pretoria News, periódicos em que trabalhou anteriormente. Zapiro 

também se dedica a publicações de livros. Entre os anos de 1996 e 2013, lançou 

dezessete coleções políticas, um livro de grande formato que reúne charges de 

Nelson Mandela e uma coleção de charges esportivas. 

O chargista já realizou exposições em Nova Iorque, Amsterdam, Frankfurt 

e várias edições em seu país. O destaque que tem alcançado junto à crítica 

internacional tem rendido a Zapiro convites para participar de importantes 

eventos políticos e de humor gráfico em todo o mundo. O chargista foi o único 

sul-africano a participar dos encontros anuais do Fórum Econômico Mundial de 

Davos, na Suíça, entre 2003 e 2006. Ele ainda acumula uma série de prêmios 

pelos seus desenhos. Em 2004, recebeu o título de doutor Honoris Causa em 

Literatura da Universidade da Transkei (África do Sul). 

Em entrevista ao portal G1, o sul-africano afirmou que seus desenhos 

começaram a ganhar contornos políticos mais expressivos a partir de 1999, no 

mandato de Thabo Mbeki, sucessor de Mandela. Na opinião do chargista, 

naquele período a corrupção saiu do controle. Frente à situação política sul-

africana, Zapiro se classifica como crítico e aponta algumas decisões dos 

governantes como absurdas. 

 
O meu ponto de vista é altamente crítico em relação à política 

do país. Os políticos que estão no poder têm uma atuação intolerável 
diante de muitas questões como corrupção e sexualidade. [...] Eu ouço 
e vejo muitos erros dentro do país. A minha grande motivação para 
produzir sobre os absurdos que acontecem é persistir em uma 
mudança (ZAPIRO apud LUZ, 2009). 

 

5 Nelson Mandela e os primeiros anos pós-apartheid 

A primeira charge escolhida para compor esta análise é de 20 de 

dezembro de 1995 e foi publicada no jornal Mail & Guardian. As figuras 1a e 1b 

- Nelson Mandela with South Africa's teething problems - crime, apartheid legacy, 

gravytrain, corruption (Nelson Mandela com problemas iniciais na África do Sul - 

crime, legado do apartheid, trem da alegria e corrupção) - são referentes ao 

primeiro ano após a vitória de Mandela nas urnas. 
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Fonte: Nelson Mandela with South Africa's teething problems (crime, apartheid legacy, gravy 

train, corruption), Zapiro, 1995, Site Zapiro 

O argumento foi criado a partir da representação da África do Sul como 

um bebê, o que justifica a presença de brinquedos no chão. Pensar o país como 

uma criança ainda de colo é uma alusão direta à transição política e ao 

surgimento da “Nação Arco-Íris”, assim como Mandela se referia à democracia 

multirracial. Faz parte do repertório social a ideia de que as crianças precisam 

de cuidados, já que nos primeiros anos de vida ainda são muito frágeis. 

Acreditamos que estas características foram transferidas ao país, que na charge 

aparece com uma representação humana. Na figura 1b, em que a charge está 

em cores, podemos perceber que a fralda da criança é a nova bandeira da África 

do Sul. Durante o seu mandato, Mandela trocou os principais símbolos nacionais 

sul-africanos, a bandeira e o hino, com o objetivo de incluir os grupos 

historicamente discriminados nestas novas representações. A bandeira e o hino 

escolhidos após a transição política tinham o objetivo de inaugurar um novo país, 

outra página na história sul-africana.  

A atual bandeira sul-africana foi escolhida após um concurso para 

substituir o antigo símbolo nacional, estabelecido a partir de uma representação 

racista da sociedade. O símbolo foi adotado provisoriamente em 27 de abril de 

1994, data das primeiras eleições multirraciais e oficializado posteriormente. A 

bandeira, como pode ser parcialmente vista na figura 1b, traz em seu centro um 
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“Y” deitado, o que representa a convergência da África do Sul após o fim do 

apartheid. A flâmula é composta por seis cores que, além de possuírem 

significados individuais, também representam os povos históricos sul-africanos. 

As cores preta, verde e amarela foram retiradas da bandeira do CNA, partido 

político de extrema importância para a transição política, além de ser 

majoritariamente composto por negros. Já o vermelho, o azul e o branco são 

uma alusão direta aos pendões dos colonizadores do país: Reino Unido e 

Holanda. Separadamente, o vermelho simboliza o sangue; o azul o céu; o verde 

representa as vegetações que cobrem o país; o preto é uma alusão aos cidadãos 

negros sul-africanos; o branco aos brancos e o amarelo faz referência ao ouro, 

minério presente no solo sul-africano. 

Para reforçar simbolicamente o discurso de uma nova fase no país, em 

1997 um novo hino nacional foi criado após a mistura de vários outros, como o 

hino do apartheid, o hino popular do CNA, além de outros hinos regionais. A letra 

é composta por trechos das cinco línguas oficiais no país: zulu, xhosa, sesotho, 

africâner e inglês. 

Na charge, Mandela é desenhado usando terno, traje recorrente entre os 

chefes de Estado. No entanto, ele parece conversar com a criança, que está aos 

prantos, em seus braços. É como se as palavras de Madiba fossem acalmar o 

bebê, assim como os pais fazem nessas ocasiões. Na figura 1 (a e b), Mandela 

assume a postura de adulto responsável pelo desenvolvimento e bem-estar da 

criança. Transferindo essa relação ao campo político sul-africano, Zapiro 

apresenta um presidente que está ciente dos seus desafios. A fala do político “é 

claro, ainda temos alguns problemas iniciais” (of course, we've still got some 

teething problems) caminha no sentido de reconhecer as dificuldades e acreditar 

em uma possível mudança. 

No campo político destacamos que, em 1995, Mandela e sua equipe 

estavam se esforçando para consolidar as bases da democracia multirracial e 

impedir uma guerra civil ou um golpe de Estado, tendo em vista que o clima de 

instabilidade ainda era grande. Em contrapartida, a vitória do líder negro nas 

urnas representou a esperança para uma parcela da população que acreditava 

que as mudanças sociais seriam realizadas rapidamente. Talvez (e lançamos 

essa possibilidade a partir de uma especulação) a expressão “trem da alegria”, 

presente no título da charge, não seja apenas uma opção estética, mas uma 
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forma de descrever o entusiasmo exacerbado e prejudicial de alguns setores da 

sociedade. A presença do brinquedo se justifica pelo argumento construído pelo 

chargista: analisar a situação política a partir do universo infantil. 

A figura 2 estabelece uma comparação entre as lideranças do CNA na 

década de 1960 e as atuais. A charge 50 years anniversary of the arrests at 

Liliesleaf Farm (50 anos de aniversário das prisões em Liliesleaf Farm) foi 

publicada em 11 de julho de 2013 no jornal Mail & Guardian. Esta fazenda era o 

ponto de encontro das lideranças do CNA. As prisões a que o título se refere 

incluem os líderes Nelson Mandela, Walter Sisulu e Govan Mbeki, todos 

condenados no julgamento de Rivonia, em 1963. Os líderes negros aguardaram 

o julgamento presos. O dia 11 de julho de 2013 marcou a comemoração de 50

anos dessa data. No julgamento de Rivonia, Nelson Mandela e seus 

companheiros foram condenados à prisão perpétua. Segundo o site de Zapiro, 

dez líderes antiapartheid, entre eles Madiba, Walter Sisulu e Govan Mbeki , 

foram levados ao tribunal. O julgamento de Rivonia, terceiro e último de Mandela 

pelo Estado do apartheid, começou em 26 de novembro de 1963 e terminou em 

12 de junho de 1964. 

FIGURA 2 

Fonte: 50 years anniversary of the arrests at Liliesleaf Farm, Zapiro, 2013, Site Zapiro 

A figura 2 traz na parte superior a prisão de Mandela, Sisulu e Mbeki em 

1963. Acreditamos que o sentido destas prisões foi ressignificado no imaginário 

sul-africano e passou da esfera do crime para a condecoração como um ato de 

resistência ao regime de segregação racial; é claro que esta visão é parcial e só 

pode se consolidar efetivamente no seio da sociedade nos últimos anos. Na 
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década de 1960, todos os militantes de oposição eram identificados como 

terroristas. 

Conforme podemos observar na parte superior da figura 2, os policiais 

dão ordem de prisão aos militantes sob alegação de traição e sabotagem (“you 

are charged with treason against the state and sabotage...”). Como já foi 

destacado anteriormente, foi diante do júri de Rivonia que Mandela se 

apresentou sem advogado e discursou por quase quatro horas, frisando que a 

liberdade era um ideal pelo qual ele estava disposto a viver e também a morrer. 

Acreditamos que este é um fato em que podemos observar que a representação 

pode variar de acordo com o meio em que ocorre a emissão. Para os leitores de 

um jornal ligado ao apartheid, e que comungassem da mesma visão de mundo 

da publicação, possivelmente a prisão de Mandela foi interpretada como uma 

ação justa. Já um periódico mais progressista, identificado com a oposição, deve 

ter apontado o incidente como mais uma medida arbitrária e abusiva do Estado 

branco. 

Prosseguindo a análise, na parte inferior há uma representação de 2013. 

No entanto, ela só faz sentido como um complemento do quadro anterior. Apesar 

da distância temporal de meio século que a charge almeja representar, destaca-

se o fato deles pertencerem à mesma história. A expressão “de seus princípios” 

(of your principles), presente no segundo quadro, só faz sentido após a ideia 

anterior (você é acusado de traição contra o Estado e sabotagem...). O chargista 

novamente repete as três figuras centrais da década de 1960, mas 

acompanhados do atual presidente sul-africano e liderança do CNA, Jacob 

Zuma. 

A crítica à mudança de conduta do partido é frequente no trabalho de 

Zapiro. Um fato que reforça essa condição é o anúncio recente do arcebispo 

emérito da Cidade do Cabo, Desmond Tutu, de que não vota mais no CNA. 

Dessa forma, o primeiro quadro visa transmitir um partido ético que luta pelos 

seus ideais, já no segundo, a sabotagem dos princípios é uma referência aos 

crescentes casos de corrupção no interior da sigla. O chargista destaca uma 

mudança nos princípios do partido. Esta alteração é tomada a partir de um 

âmbito negativo, um declínio. 

Na figura 2, percebemos que Zapiro cria uma representação de Zuma com 

um caráter negativo, como um líder corrupto. Acreditamos que por meio dessa 
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imagem atribuída ao presidente, há um processo de transgressão por parte do 

chargista. O texto e a imagem trazem características do atual presidente que não 

integram o discurso oficial. Essa representação é um ataque contra a reputação 

do líder do executivo sul-africano. O perfil do atual presidente traçado pelo 

chargista leva em conta uma série de acusações de corrupção desferidas contra 

Zuma (essa representação será aprofundada em capítulo posterior). Talvez a 

mais recente delas seja de novembro de 2013. De acordo com o texto Sul-

africanos pedem renúncia do presidente após denúncia de corrupção, da 

Agência Reuters, um relatório provisório do maior organismo anticorrupção do 

país atestou que o presidente teve um ganho pessoal significativo, com gastos 

de US$21 milhões em sua residência pessoal. Mediante a denúncia, uma petição 

on-line foi criada pedindo que Zuma deixasse o cargo. Outra manifestação 

popular contrária ao presidente também pode ser percebida nas cerimônias 

fúnebres de Nelson Mandela em dezembro de 2013. Durante a maior celebração 

pública realizada no estádio Soccer City, o presidente do país e do CNA foi 

vaiado em várias ocasiões.  

Um aspecto que merece uma ressalva é a inclusão de Sisulu e de Mbeki 

no campo da imagem que faz referência a 2013. No entanto, os dois líderes 

políticos estão mortos. Se pensarmos a charge como um elemento comunicativo 

que circulou na África do Sul, esta informação não é de extrema importância, 

pois os sul-africanos sabem destes fatos. Talvez um ou outro desavisado 

pudesse se confundir. Sisulu morreu em 2003 e Mbeki dois anos antes, em 2001. 

Vale ressaltar também que Walter Sisulu foi uma das figuras sul-africanas que 

mais incentivaram Mandela em sua vida pública. Militante político ativo, ele 

permaneceu preso até o final de 1989. Após deixar a prisão optou por auxiliar no 

processo de transição para a democracia multirracial, mas não se candidatou a 

nenhum cargo. 

Govan Mbeki era editor do jornal Nova Era entre as décadas de 1950 e 

1960. A publicação destacava e criticava os atos racistas constantemente 

praticados pelo Governo branco. Com o crescimento da repressão por parte do 

Estado, Mbeki também participou da luta armada, motivo pelo qual foi preso e 

condenado à prisão perpétua. Libertado em novembro de 1987, voltou a 

trabalhar no CNA. Após as eleições que apontaram Mandela como o chefe do 

Executivo sul-africano, Govan Mbeki foi eleito presidente do Senado. 
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A figura 3 - Mandela: He changed the world (Mandela: Ele mudou o 

mundo) - foi publicada no dia 6 de dezembro de 2013, um dia após a morte do 

líder negro, no jornal Mail & Guardian. 
FIGURA 3 

Fonte: Mandela: He changed the world, Zapiro, 2013, Site Mail & Guardian 

Zapiro destaca o legado de Mandela em sua homenagem. Mais do que 

abordar os feitos políticos do líder negro na Terra, o chargista recorreu ao 

espaço. Dois extraterrestres olham para o planeta e percebem que alguma coisa 

aconteceu, que algo estava diferente. Mesmo sem identificar de quem era aquela 

fisionomia, eles destacam: Whatever it is, it’s transformed their planet (Seja quem 

for, mudou o seu planeta). A Terra se transformou no rosto de Mandela. O 

argumento criativo é uma síntese aos seus esforços pelo fim da segregação 

racial. Zapiro demonstra o seu apreço pelo ex-presidente e considera que o 

mundo ficou melhor por sua causa. A charge também traz à tona a influência e 

o respeito que Mandela conquistou fora da África do Sul. 

Os chargistas costumeiramente são reconhecidos por seus desenhos 

críticos, e até mesmo ofensivos, no entanto, mostraram-se bastante 

sensibilizados pela morte do líder negro. Arriscamos afirmar que esta foi uma 

das raras vezes em que um líder político foi lembrado de uma maneira tão terna. 

 

6 Considerações finais  

A partir do trabalho de Zapiro percebemos como a charge pode ser um 

importante instrumento para a pesquisa histórica. Ainda que os argumentos 

sejam permeados pela versão do chargista, eles trazem informações 

importantes do período em que estão inseridos. Com uma linguagem específica, 

239



Anais 
19-22 maio - Londrina-PR 

Universidade Estadual de Londrina 
o chargista nos conta uma história. E neste discurso encontramos demarcações

políticas e sociais, características essenciais quando nos debruçamos sobre algo 

tão relevante como o apartheid e os seus resquícios na realidade sul-africana. 

Tudo o que encontramos aqui é apenas uma possibilidade de interpretação 

diante de uma História que está em permanente construção e que promete 

ganhar novos contornos com a morte de Nelson Mandela. 

Percebemos nesta pesquisa que a charge não é um texto voltado ao riso, 

mas ao humor. O seu objetivo não é “dar graça” a um determinado fato, isto pode 

ser alcançado como consequência. A função da charge é a transgressão. 

Umberto Eco (1989) é fundamental em nosso trabalho neste sentido, ao 

defender que cabe à charge transgredir a ordem social e colocá-la à prova. Esta 

característica foi percebida no trabalho de Zapiro. Nas figuras que trazem a 

representação de Mbeki e Zuma percebemos que frequentemente eles são 

lançados ao ridículo e têm a autoridade testada. 

As charges de Zapiro têm um importante papel político na África do Sul, 

sobretudo porque a democracia multirracial ainda é uma realidade recente. Com 

o fim do apartheid, os grupos racialmente discriminados passaram a ter acesso

a direitos básicos, entre eles o voto e a representação política. Entretanto, na 

esfera econômica, a desigualdade social é latente e os meios de produção se 

concentram nas mãos dos brancos. 
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Resumo: 
Utilizando a fotografia autoral como potência de reflexão sobre os espaços e a 

cidade, a pesquisa tem por objetivo realizar um mapeamento e filtrar os 

trabalhos fotográficos que pensam e propõem interpretações sobre 

espacialidades urbanas contemporâneas. Para alça-los houve a busca em 

instituições brasileiras que incentivam a cultura e a produção fotográfica, com a 

compreensão de que elas seriam balizadores confiáveis para aproximar-se de 

artistas e fotógrafos com uma pretensão crítica e autoral de seu trabalho. Logo, 

foram analisados o Itaú Cultural, com o projeto Rumos, o Museu da Imagem e 

do Som (MIS), com a Residência LABMIS e a Fundação Nacional de Artes 

(FUNARTE), com o Prêmio Marc Ferrez de Fotografia, sendo esse último o que 

conteve um estudo mais aprofundado, com o seu funcionamento e suas formas 

de atuação. Foram selecionados três trabalhos fotográficos com base nos XI, 

XII e XIII Marc Ferrez, a partir dos quais se desenvolveram breves análises de 

suas propostas estéticas e conceituais e, também, das questões espaciais por 

elas evocadas.  

Palavras Chaves: fotografia, Prêmio Marc Ferrez, percepção urbana. 
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INTRODUÇÃO 
As novas formas de configuração e produção do espaço urbano 

apresentam ligação direta com a nossa percepção. David Harvey ao buscar 

respostas para compreender o contexto da modernidade em que vivemos parte 

do estabelecimento de vínculos entre os processos político-econômicos e os 

culturais através das experiências espaciais e temporais. 

Nas cidades, o modo de habitar, de se locomover e de se relacionar 

passa por constantes transformações, cada vez mais pautadas em função do 

tempo em que ocorrem, assim as sensações causadas por determinado lugar 

são diversas ao se caminhar, passar de carro ou permanecer nele. Essas 

experiências quando registradas no fotográfico ilustram a cidade que é sentida 

e vivenciada.  

Raban, citado por Harvey em “Condição Pós-Moderna”, dirá que a 

cidade não é vítima do sistema racionalizado e da produção e consumo de 

massa, mas se trata na verdade da “produção de signos e imagens”, para ele, 

a cidade é o lugar onde “o fato e a imaginação simplesmente têm de se fundir”. 

Ela não se constrói sozinha, mas através das percepções justapostas de cada 

indivíduo. 
As cidades (...) são plásticas por natureza. Moldamo-

las à nossa imagem: elas por sua vez, nos moldam por meio da 
resistência que oferecem quando tentamos impor-lhe nossa 
própria forma pessoal. Nesse sentido parece-me que viver na 
cidade é uma arte, e precisamos do vocabulário da arte, do 
estilo, para descrever a relação peculiar entre homem e 
material que existe na contínua interação criativa da vida 
urbana. A cidade tal como a imaginamos, a suave cidade da 
ilusão, do mito, da aspiração, do pesadelo, é tão real, e talvez 
mais real, quanto a cidade dura que podemos localizar nos 
mapas e estatísticas, nas monografias da sociologia urbana, de 
demografia e de arquitetura. (RABAN apud HARVEY, 1992, 
p.17) 

O fotógrafo ao captar essa cidade que é sentida em seus diversos 

aspectos e traduzi-la em imagem através da experimentação que envolve a 

experiência corporal, o estudo da luz e da forma, o enquadramento, a 

composição e o detalhe, passam a incidir diretamente em nossa visão sobre 

ela e nos leva além, pois a representação fotográfica nos conduz a outras 

percepções dos objetos, das espacialidades e das edificações registradas. Um 
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habitante local, por exemplo, pode descobrir aspectos que nunca havia 

considerado em seu contato diário com a região. 

Segundo Ignasi de Sóla-Morales, a fotografia se constitui como uma 

forma privilegiada de representação das cidades, pois ela é um dos principais 

veículos através do qual temos contato com a realidade vivida nas metrópoles, 

seja através da imagem de edifícios, pessoas ou paisagens, ela faz-nos 

“visitar” aquele mundo desconhecido, a tal ponto que, de certa forma, ao 

conhecermos de fato aquele local, sentimos familiaridade, ainda que a 

sensação se contraponha ao que esperávamos. 

Nossa percepção da cidade, assim, também está diretamente ligada à 

visualidade fotográfica, a partir da qual reconhecemos espaços afetivos, 

construímos interpretações, identificamos diferentes temporalidades 

manifestadas na arquitetura e na produção coletiva do espaço urbano.  Sòla-

Morales ao se referir à importância desse meio afirma que: 
Como todo produto estético, a fotografia não comunica 

somente as percepções que estes espaços podem acumular, 
mas também as afeições, isto é, aquelas experiências que do 
físico passam ao psíquico convertendo o veículo das imagens 
fotográficas em um meio através do qual estabelecemos com 
esses lugares, vistos ou imaginados, um juízo de valor. (SÓLA-
MORALES RUBIO, 1996, p.186, tradução nossa) 

Assim, com base no papel fundamental desempenhado pela imagem, a 

fotografia apresenta-se como uma abertura a novas questões, permitindo a 

aproximação, o distanciamento, a correspondência ou o estranhamento em 

relação ao elemento representado, convidando-nos a novas interpretação e 

possibilidades reflexivas, sendo também uma referência para trazer os sentidos 

que passam despercebidos cotidianamente. 

Sobre a influência dos trabalhos fotográficos em nossa leitura da urbe, 

Richard Sennett em “A vida oculta das cidades” dirá que o registro das cenas 

urbanas é passível de diversas variações e interpretações, dependendo 

daquele que observa, desse modo, ele daria indícios da cidade e indicaria 

através da imagem a experiência que temos dela. Logo, a fotografia se 

apresenta como objeto de imersão no meio urbano e forma de experimentação 

e descoberta do espaço. 
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ESCOLHA DE INSTITUIÇÕES 
Com base nessas reflexões, buscou-se realizar um mapeamento e filtrar 

os trabalhos fotográficos que pensam e propõem interpretações sobre 

espacialidades urbanas contemporâneas na produção brasileira, assim houve a 

busca por instituições públicas e privadas que possuem programas de incentivo 

à cultura e a produção artística, em especial à fotográfica para se encontrar tais 

trabalhos fotográficos. Desse modo foram analisados o projeto Rumos, 

promovido pelo Instituto Cultural Itaú (ICI), a Residência LABMIS, realizada 

pelo Museu da Imagem e do Som (MIS) e o Prêmio Marc Ferrez de Fotografia 

desenvolvido pela Fundação Nacional de Artes (FUNARTE). 

O primeiro projeto analisado foi o Rumos, que foi criado em 1997 pelo 

Instituto Itaú Cultural com a pretensão de estimular a reflexão sobre cultura no 

país através da premiação de artistas e pesquisadores. A forma de atuação do 

Rumos se dá através da abertura de editais nos quais se altera, a cada ano, as 

áreas de produção artística beneficiadas: artes visuais, arte e tecnologia, 

dança, música, cinema e vídeo, educação, literatura, jornalismo cultural e 

gestão cultural. O mapeamento resultante dos projetos enviados ao programa é 

usado também como indicador para pesquisas do Observatório Itaú Cultural, 

outro projeto do ICI, criado em 2006 também com o intuito de estimular a 

produção de estudos acadêmicos no campo cultural. 

Já o Laboratório de Novas Mídias do Museu da Imagem e do Som 

(LABMIS) é um projeto anual de residência nacional e internacional que 

procura estimular a produção artística e a experimentação em novas 

tecnologias, através de cursos, oficinas, programas de residência e 

intercâmbios artísticos, que é gerido pelo MIS, que foi criado em 1970 

vinculado à Secretaria de Estado da Cultura, e é atualmente uma instituição de 

parceria público-privada gerenciada pela Organização Social de Cultura Paço 

das Artes. 

Na Residência LABMIS, os artistas selecionados tem acesso à 

infraestrutura para o desenvolvimento de suas pesquisas e têm seus trabalhos 

exibidos na Mostra LABMIS e incluídos em um catálogo da coleção MIS. A 

primeira edição do programa foi realizada em 2009, tendo continuidade nos 

anos seguintes com lançamento de editais em 2010, 2011, 2012 e 2013.  
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Com base nas informações levantadas sobre o Rumos e a Residência 

LABMIS houve a constatação de que esses projetos possuem uma 

abrangência muito ampla, já que englobam diversos setores culturais. Assim, 

entre as demais opções, o Prêmio Marc Ferrez de Fotografia foi escolhido para 

ser pesquisado com maior afinco, visto que essa premiação é direcionada 

especificamente ao incentivo à produção fotográfica, que é o foco deste 

trabalho e também em razão da FUNARTE ser uma instituição importante no 

cenário nacional que propicia a reflexão sobre o desenvolvimento das políticas 

públicas. Dessa forma, além do estudo sobre o Premio Marc Ferrez, houve o 

processo de compreensão da fundação e da forma de atuação da FUNARTE, 

apresentados brevemente a seguir. 

A FUNARTE 
Para o pequeno panorama exposto, foi utilizado como base para análise 

a dissertação de André Guilles Troysi de Campos Andriani, apresentada ao 

Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas: “A Atuação da 

FUNARTE através do INAP no Desenvolvimento Cultural da Arte Brasileira 

Contemporânea nas Décadas de 70 e 80 e Interações Políticas com a ABAPP”. 

De acordo com Andriani, os antecedentes da criação da FUNARTE 

estão no Governo Vargas (de 1930 até 1945), pois foi nesse período que se 

implantou um sistema de artes verdadeiramente articulado no país com a 

criação de instituições para preservar e difundir os bens culturais nacionais, 

fazendo com que o governo federal fosse o principal responsável pelo setor. 

Anos mais tarde, em 1970, a organização do Departamento de Assuntos 

Culturais (DAC) e vinculado a ele o Programa de Ação Cultural (PAC), deram 

suporte à fundação da instituição. 

Em 1973, com a reformulação do PAC, houve a afirmação de três 

diretrizes principais para a política cultural: “a difusão das manifestações do 

âmbito da cultura, o incentivo à criatividade artística brasileira e a preservação 

e defesa dos bens culturais”.  

Nesse contexto, durante o Governo Geisel, em 1975 foi criada a 

Fundação Nacional de Artes (FUNARTE), instituida pela Lei 6.312 de 16 de 

dezembro de 1975, com a finalidade de promover em todo o território brasileiro, 

a prática, o desenvolvimento e a difusão das atividades artísticas. O Presidente 
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da República Ernesto Geisel aprovou o Estatuto da Fundação Nacional de 

Artes vinculando-a ao Ministério da Educação e Cultura (MEC), o Ministro da 

Cultura no período era Euro Brandão e o primeiro Presidente da FUNARTE foi 

José Cândido de Carvalho.  

O Governo Militar ao organizar estruturalmente as artes através da 

FUNARTE pretendia valorizar os bens simbólicos brasileiros e melhorar a 

imagem internacional do país, visto que nesse momento o governo ampliava 

suas relações econômicas com o capital estrangeiro.  

Após alguns anos em atividade, em 17 de março de 1990, dois dias 

após a posse do Presidente Collor, a FUNARTE foi extinta, e com ela foram 

também extintas a Fundação Nacional de Artes Cênicas, a Fundação do 

Cinema Brasileiro, a Fundação Nacional Pró-Leitura, a Fundação Nacional Pró-

Memória e EMBRAFILME (Empresa Brasileira de Filmes S.A.) ao mesmo 

tempo em que foram reformulados outros órgãos da área cultural, entre eles o 

INAP (Instituto Nacional de Artes Plásticas), que deixou de existir em sua 

concepção original para depois de muitas transformações se tornar, o que hoje 

conhecemos como CEAV (Centro de Artes Visuais da FUNARTE). 

A extinção da FUNARTE foi resultado de um processo gradativo de 

brigas internas entre funcionários da instituição, manipulações de interesses e 

alterações no sistema de administração das políticas culturais no âmbito 

governamental. Dois dos fatores que aceleram esse processo foi criação da 

primeira lei de incentivos fiscais, a Lei Sarney e o convênio único com os 

Estados da Federação, somado a isso havia a falta de verbas, a perda de 

funções da instituição e diversos episódios de crises e discussões que não só 

enfraqueceram a atuação da instituição, como também sua imagem perante a 

opinião pública. 

Alguns anos após Fundação Nacional de Artes ser extinta, Ferreira 

Gullar, no exercício de sua presidência (de 1992 a 1994) no IBAC (Instituto 

Brasileiro de Arte e Cultura), substituiu a sigla IBAC pela FUNARTE, 

procurando reviver simbolicamente a antiga instituição, ainda que esta seja 

totalmente diversa daquela primeira. A renomeação foi uma tentativa de 

retomar o sistema da primeira FUNARTE, de apoio direto do Estado à cultura 

nacional. 
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Atualmente a Fundação Nacional de Artes apresenta-se como grande 

destaque no fomento à indústria cultural artística brasileira, atuando através de 

iniciativas, como a manutenção de programas que beneficiam artistas, 

realização de oficinas, publicação de livros e a concessão de bolsas e prêmios. 

O PRÊMIO MARC FERREZ DE FOTOGRAFIA 
Um dessas iniciativas é o Concurso Marc Ferrez, criado em 1984, como 

um dos meios para fomentar a produção artística, com o qual a instituição 

objetivava incentivar a pesquisa e documentação fotográficas e a formação e 

aperfeiçoamento técnico de fotógrafos em todo país. O primeiro edital lançado 

teve como proposta o “tema livre”, à escolha do participante, havendo a 

inscrição de duzentos e sessenta e cinco projetos e concessão de oito bolsas 

para trabalhos de ensaio e documentação fotográfica. 

O Marc Ferrez de Fotografia não apresentou um padrão de continuidade 

ao longo dos anos, passando ora por momentos de realização anual, ora por 

longas interrupções, correspondendo ao que a FUNARTE vivenciava, sendo os 

intervalos de ocorrência referentes os momentos de reformulações e crises da 

instituição ou das políticas de fomento do país. 

Assim, a segunda e a terceira edições ocorreram com o intervalo de dois 

anos, em 1986 e 1988 respectivamente, sendo que particularmente nessa 

última houve a determinação de um tema para o Concurso: “A face negra na 

sociedade brasileira”, tendo em vista a comemoração do centenário da 

abolição dos escravos. Esta foi a única edição entre as quatorze já lançadas 

em que houve a determinação de um tema. 

Em sua terceira edição, o Concurso Marc Ferrez já demonstrava sua 

importância no cenário cultural da época, dando visibilidade as propostas 

daqueles que foram selecionados e a apresentando uma variada produção em 

diferentes áreas de atuação e conhecimento oriundas de localidades distintas 

do Brasil. Em nota, a Assessoria de Comunicação do Instituto Brasileiro de Arte 

e Cultura destacou alguns trabalhos referentes à terceira edição, sendo que o 

de Jean Guimarães foi escolhido para representar o Brasil na 2ª Bienal de 

Fotografia de Roterdã, na Holanda; o de Rosa Alice de Sales Van Der Liden, 

que realizou uma pesquisa para a elaboração de programa de cursos de 

fotografia para alunos do 1º grau no Rio de Janeiro e o de Leopoldo Plentz, de 
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Santa Catarina, que produziu um ensaio fotográfico sobre arquitetura na região 

sul intitulado “Arquitetura em madeira, alvenaria e concreto na Região Sul”. 

Em março de 1990, durante a presidência Collor, a FUNARTE foi extinta 

junto com outros órgãos relacionados à cultura no país. O que fez com que 

ficasse suspensa a realização do Marc Ferrez. 

A volta do Concurso se deu com o lançamento do quarto edital, durante 

a presidência de Ferreira Gullar no IBAC (Instituto Brasileiro de Arte e Cultura), 

quando este retomou a FUNARTE. A partir dessa edição, as seguintes 

passaram a se realizar anualmente, de 1992 a 1997, com uma pequena 

alteração apenas, o termo concurso deixou de ser usado para dar lugar a 

prêmio, ficando assim a nomeação como Prêmio Marc Ferrez de Fotografia, o 

que não interferiu em sua atuação, pois da mesma forma que o concurso, o 

Prêmio objetivava estimular a produção e a pesquisa fotográfica no país, com a 

seleção de trabalhos realizados nas áreas de ensaio fotográfico, documentação 

fotográfica e pesquisas técnicas ou teóricas em fotografia.. 

Após essas sete edições com periodicidade anual, há um longo intervalo 

em que não houve realização do Prêmio, sendo que a décima primeira edição 

foi lançada somente em 2010, seguida das edições de 2012 e 2013, sendo 

décima quarta em 2014. 

Um aspecto de relevância observado no histórico de seleção do Prêmio 

é a presença recorrente de trabalhos relacionados à arquitetura e questões 

urbanas, como o projeto anteriormente citado de Leopoldo Plentz, já no 

primeiro Marc Ferrez, sobre a arquitetura no sul no país e, além daqueles de 

interesse que foram escolhidos a partir das três ultimas edições, na análise dos 

premiados, encontram-se outros trabalhos referentes a essa temática. Assim, 

no II Concurso Marc Ferrez, há o de Antonio Sagesse “Shopping-center: uma 

imagem de espelhos”, no quarto há “Rio de Janeiro, um olhar cego sobre a 

cidade”, no IV Prêmio, dentre os cinco selecionados, dois apresentavam essa 

relação, sendo “Cenário Carioca em 3 Dimensões”, de Antonio Claudio de 

Carvalho e “Terra Tempo”, de Pedro Lobo e, na sexta edição, “Rocinha” de 

Zeca Araújo. 
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PROCESSO DE SELECÃO 
Após a aproximação com a FUNARTE e com o histórico do Prêmio Marc 

Ferrez iniciou-se o processo de escolha dos trabalhos fotográficos a serem 

investigados. A busca foi baseada nas edições do XI, XII e XIII Prêmio Marc 

Ferrez de Fotografia, direcionada a identificar aqueles que tratam de questões 

urbanas, particularmente os que visam discutir as conformações espaciais 

contemporâneas e, além disso, identificar também os trabalhos ou artistas que 

tenham continuidade em suas reflexões posterior a premiação ou que já tenha 

um histórico na área de interesse. 

Nesse processo, desejava-se ter acesso às séries fotográficas, para que 

as próprias imagens direcionassem a seleção, já que de acordo com os editais 

todos os trabalhos deveriam estar acessíveis ao público, porém isso não ocorre 

na prática. Houve durante o desenvolvimento da pesquisa a visita ao Centro de 

Documentação da FUNARTE e também o contato com a instituição através de 

e-mails e telefonemas e ainda assim não foi possível a aproximação com as 

fotografias. Dessa forma, deu-se o encaminhamento ao trabalho através do uso 

de critérios de seleção para o recorte dos premiados com a posterior busca na 

internet e contato com os fotógrafos premiados, já que inicialmente o campo de 

seleção era muito amplo. 

As três últimas edições do Prêmio escolhidas para investigação 

totalizaram noventa e nove projetos, desses 45 são da décima primeira edição, 

36 da décima segunda e 18 da décima terceira. Ambas divididas em três 

módulos de premiação: Módulo 1: Pesquisa, experimentação e criação em 

linguagem fotográfica (pesquisa, experimentação e criação em conjunto ou 

apenas por uma das três modalidades); Módulo 2: Documentação 

fotográfica/registro das transformações do cotidiano na sociedade e Módulo 3: 

Produção de conhecimento por meio de apoio ao pensamento crítico e teórico 

no campo da fotografia. 

O primeiro critério de seleção dos projetos foi definição dos temas 

premiados a serem investigados, dessa forma, foram explorados os projetos 

premiados no primeiro e segundo módulos, totalizando sessenta e seis 

trabalhos. O critério seguinte foi a análise dos títulos dos projetos premiados e 

a partir deles, a investigação de cada selecionado, com a trajetória dos artistas, 
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a recorrência de uma pesquisa fotográfica com temas marcadamente urbanos 

e a ligação destes com outras instituições de apoio à cultura. 

Dentre os projetos pesquisados foram selecionados “Sobre o vazio”, de 

Alberto Bitar, “Área 91”, de Thales Leite dos Santos Pereira e “Trezentos e 

sessenta metros quadrados”, de Pedro David de O. Castello Branco, “Moradia 

popular: a casa como espaço primordial do indivíduo”, de Evandro Vilela 

Teixeira de Salles, “Entre-Lugares” de André de Libero Hauck Ferreira e 

“Memórias da Vila-Histórias dos primeiros moradores do Aglomerado da Serra”, 

de Multiart. 

 A seleção dessa forma, com base apenas nos títulos, sem que 

houvesse o contato anterior com as imagens, resultou em escolhas de 

trabalhos que não traziam necessariamente a discussão sobre o urbano e as 

espacialidades contemporâneas, por outro lado, a investigação dos demais 

projetos fotográficos realizados por cada autor revelou entre trabalhos não 

premiados características relevantes a serem estudadas, de modo que para a 

análise final desenvolvida foram selecionados também alguns descobertos 

nesse novo campo. Assim, a análise desenvolvida contemplou os seguintes 

projetos: “Trezentos e sessenta metros quadrados”, de Pedro David; “O 

Jardim”, do mesmo autor e “Efêmera Paisagem”, de Alberto Bitar.  

Esse conjunto de fotografias desencadeou uma série de 

questionamentos que constituíram as reflexões presentes na análise 

apresentada a seguir, de modo que houve a imersão nas imagens para que o 

olhar fosse atento e conduzido por elas. De fato, com a observação dos 

registros fotográficos houve a experiência concreta de deixar-se envolver e 

experimentar o novo que é apresentado aos olhos, que passa despercebido 

pelo olhar apressado nos diversos ambientes em que habitamos, seja no 

espaço individual da casa, no público que é a cidade, ou, ainda na transição, 

no espaço-tempo que vivenciamos no deslocamento entre eles.  

ANÁLISES E REFLEXÕES 
A CASA 
A série de imagens a seguir é o universo habitado por Pedro David, no 

terreno em que vive: uma área de 360 m², às margens da rodovia nacional BR 

040, em um bairro periférico da região metropolitana de Belo Horizonte. Com o 
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registro fotográfico ele busca investigar as características causadas por sua 

ocupação através das transformações em que a casa foi submetida através da 

relação humana com o ambiente construído e dos rastros e vestígios ali 

deixados. 

Figuras 01 _ Trezentos e sessenta metros quadrados, Pedro David, 2012.

A cortina que desce até o chão esconde o que está além e fixa no que 

está dentro, não importa o que se passa do outro lado da janela, mas sim 

aquilo que está no interior, no íntimo do lar. A trama leve e translúcida do tecido 

assume no imaginário a personificação de uma muralha, que impede qualquer 

relação entre um lado e outro, a vida da cidade perde relevância no aconchego 

e na segurança da casa, o passo apressado, as buzinas e as incertezas são 

impedidas de adentrar nesse local sagrado. O vaso é elevado, desenhando um 

altar um altar que nos aproxima do céu, ele não adorna o ambiente, é ele que 

constitui o próprio ambiente, nele está a vida, a própria vida que habita a 

residência, pois contém a memória dos dias ali vividos. A textura, a forma e a 

luz trazem tranquilidade, sendo possível imaginar o silêncio.  O olhar é afetado 

pela escala dos pequenos arbustos, há como uma cumplicidade entre o corpo 

do observador e o que está ali registrado. A expressão da vida, se manifesta 

em serenidade e acolhimento, no entanto, também, como desconforto do 

confinamento. 
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Figuras 02 e 03 _ Trezentos e sessenta metros quadrados, Pedro David, 2012.  

Em duas outras imagens não há a presença da cortina, porém há a 

parede, um limite que define novamente o espaço doméstico. Espaço 

demarcado pela luz difusa, pela linha divisória entre o chão e a elevação 

vertical, replicando uma estranha linha do horizonte privada. Linha inclinada 

que refere ao espaço construído, no entanto nunca estável, em um caso está 

ligeiramente inclinada, em outro, contaminada por referencias simbólicas de 

outros skylines urbanos.  

Do espaço intuído, o olhar retoma os vasos desencadeando novos 

pensamentos, sugerindo à função da casa na vida humana. A vegetação está 

contida no vaso, o pequeno espaço oferece aquilo que ela necessita para 

sobreviver, relação semelhante se dá entre a casa e o homem, ela é o seu 

espaço, onde ele se constitui como ser, o lugar de encontro, onde somos 

capazes de nos constituir como indivíduos e também em que constituimos 

nosso modo de ver o mundo. Nesse espaço íntimo (que é a casa) 

desenvolvemos nosso próprio intímo que irá experimentar e vivenciar os outros 

espaços, os externos.  

Bachelard, citado por David Harvey em “Condição Pós-Moderna”, dirá 

que o espaço fundamental para a memória é a casa, que é "uma das maiores 

forças de integração dos pensamentos, lembranças e sonhos da humanidade". 

Porque é dentro desse espaço que aprendemos a sonhar e a imaginar, nele 

“Ser já é um valor” e nesse espaço “a memória e a imaginação se mantêm 

associadas, cada qual trabalhando para o seu mútuo aprofundamento”. 

(BACHELARD,apud Harvey, 2006, p. 17) 

A casa marca, assim, a divisão entre os modos habitar o espaço público 

e o privado. Os tipos de relações estabelecidos entre um e outro ambiente são 

diferentes, enquanto no primeiro há o fenômeno da multidão e do anonimato, 

no segundo está o particular, o singular, onde as características pessoais 

afloram, onde o homem deixa de ser um número para assumir um rosto e uma 

história, registrada em cada detalhe desse local habitado, nas marcas na 

parede, nos passos do jardim, na mangueira esquecida no gramado. 
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Figuras 04 _ Trezentos e sessenta metros 

quadrados, Pedro David, 2012. 

A linha sinuosa é seguida e as curvas conduzem o olhar, mas esse 

movimento é interrompido: há um muro.  Há o desejo de continuá-las na mente, 

entretanto o olhar já não faz mais o desenho sinuoso ele é conduzido em linha 

reta pela vegetação que cerca o ambiente. Os olhos querem fugir, mas não há 

espaço para essa fuga, aqui tudo leva para dentro, os sonhos giram, tentam 

transpor o lote, mas fazem o mesmo caminho, voltando sempre para o espaço 

cercado pelas plantas. 

As imagens anteriores são percorridas à procura de linhas de 

continuidade e ela se dá na presença do muro, ele dá suporte ao que acontece 

no interior, ele é apoio para as plantas que crescem e determina o campo 

acessível à visão, mas ainda sim ele continua, pois é impossível admitir que o 

acabe ali junto ao campo de visível. 

O espaço explorado é pequeno, os olhos não se perdem, eles estão 

sempre comprometidos em observar o que é próximo. Identifica-se uma 

relação intima entre o fotógrafo e o local retratado, manifesta nos detalhes, em 

cada folha, em cada nova forma percebida e sentida enquanto visão, tato e 

atmosfera, resultando em efeitos plásticos distintos. Naturezas domesticadas, 

naturezas mortas talvez, referências a um universo afetivo e controlado, como 

um lugar nostálgico de lembrança e acolhimento.   
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Figuras 05, 06 e 07 _ Trezentos e sessenta metros quadrados, Pedro David, 2012 

Mais uma vez o muro se apresenta como elemento de ligação, de 

cortina que estabelece limite, sendo também tela para o desenho da 

vegetação. Enquanto a primeira figura condensa os elementos, a segunda 

contrapõe a planta que habita o muro daquela que habita do chão e a terceira 

brinca com a luz trazendo o registro nas sombras pintadas.

O muro impede as curvas, delimita a grama, marca o fim do lote, o fim 

da casa, do espaço reservado à habitação, resguarda um sentido de 

propriedade individual e condiciona tudo que acontece do lado de cá e se 

constitui como um bom ator, podendo desempenhar diversos papéis. 

Figuras 08 e 09 _ Trezentos e sessenta metros quadrados, Pedro David, 2012. 

Agora, diferente da situação anterior, ele não é mais limite, o muro é 

“tela” que contém a arte daqueles que ali passaram. E a quem pertenceriam as 

mãos registradas? À crianças? Talvez a crianças que hoje já o deixaram de 

ser, mas ainda se pode imaginar a gritaria, as brincadeiras e até mesmo os 

pequenos desentendimentos.  

E nos sapatinhos, mais um registro do tempo, a marca de que ele foi 

muito ativo, chutou, correu, caminhou, se escondeu, procurou, tropeçou e se 

sujou, porém hoje está intacto, como um objeto de decoração. Nessa imagem o 

jardim não é mais o elemento principal, mas é o fundo que guarda o passado 

vivido, o espaço que talvez seja responsável pelas marcas no sapato. 

Em seu conjunto as imagens levam à refletir sobre essa casa captada 

através da câmera fotográfica, e, não apenas sobre essa, mas sobre qualquer 

casa e seus tesouros escondidos em cada detalhe que é singular e ao mesmo 

tempo comum. Essa, particularmente é aquela que exploramos, e se mostra 
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por partes, por pedaços que se unem no mesmo diálogo: o da lembrança, das 

memórias ali vividas. 

O TERRITÓRIO 
Após a exploração de um lote com 360m², contendo um pequeno jardim 

além da residência, o espaço de exploração se expande, não há mais uma 

dimensão exata, nem vestígios de uma  família, há, ao invés, vários 

quilômetros quadrados e rastros de uma multidão. 

O trabalho é de Pedro David e retrata a região periférica de Belo 

Horizonte, especificamente a região entre os bairros Vale do Sol e Jardim 

Canadá, que era um local de passagem cotidiano do autor que observou com o 

passar do tempo a grande diversidade cultural, a expansão e o crescimento do 

local. 

O Jardim, como é intitulada essa nova série fotográfica, é diferente 

daquele primeiro cercado por muros que configuravam o ambiente doméstico, 

esse são “todos” os jardins, não há um único proprietário, nele há marcas da 

cidade e do abandono, se o outro era o particular, esse é o coletivo, que 

assume qualquer rosto. 

Através da fotografias, há por parte do autor o empenho em entender a 

expansão da cidade para fora dos seus limites e as razões que levam pessoas 

tão diferentes a procurar os mesmos pedaços de periferia. O que não é uma 

particularidade de BH, mas é um processo similar ao que ocorre em qualquer 

outra periferia, ganhando assim uma dimensão global. 

Figuras 10 e 09 _ O Jardim, Pedro David, 2012. 

Há um muro, mas agora ele não cerca, apenas limita em uma das 

direções, o olhar pode percorrer o ambiente e se perder, não há elementos que 
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expressam o cuidado com o local, ele abriga os restos daquilo que já não é 

mais útil, assim como o próprio espaço que não apresenta uma utilidade, ele é 

um vazio que assume o significado que a mente sugere.  

Na imagem ao lado o elemento que limita está ausente, o que faz com 

que a observação seja difusa, abrangendo o todo antes de cada parte, nesse 

caso é algo vertical que desenha o espaço, mas são os traços horizontais, 

constituídos pela diferença de tonalidade dos solos, formando assim uma figura 

que lembra uma planta urbana setorizada, em que cada setor é 

interdependente e ao mesmo tempo autossuficiente. 

Esses espaços captados e observados através das fotografias são 

vestígios da cidade, poderiam ser o que se denomina de “terrain vague”, 

expressão francesa que se refere os espaços urbanos vazios e abandonados 

que serão abordados por Ignasi de Sóla-Morales, em “Territórios”, e que 

segundo o panorama apresentado por ele, atraíram o olhar dos fotógrafos 

urbanos, inaugurando uma nova sensibilidade ligada às grandes cidades já na 

década de setenta. 

Não é possível ter uma tradução precisa do termo os “terrain vague”, 

pois ele carrega inúmeros significados, em francês terrain tem um caráter 

urbano e vague tem o de vago, enquanto em inglês esse ultimo termo também 

denota o sentido de liberdade, assim temos que a relação entre a ausência de 

uso e de atividades e o sentido de liberdade é fundamental para entender a 

potência evocativa dos terrain vague que as cidades têm e a percepção das 

mesmas. Assim, esses espaços não são somente o vazio como ausência, mas 

como promessa, como encontro, como espaço do possível, da expectativa. 

 Figuras 10 e 11 _ O Jardim, Pedro David, 2012.

257



19-25 maio - Londrina-PR 
Universidade Estadual de Londrina 

Esse espaço é o que há além, fora do âmbito do lar. Nessa nova 

sequencia de imagens há justamente a presença do muro que caracteriza 

aquilo que acontece fora, do lado de lá, no território comum, em que é possível 

se perder no mundo e em si mesmo, se tornando anônimo. 

F

figuras 12 e 13 _ O Jardim, Pedro David, 2012. 

O caminho que conduz os olhos à imensidão ou o pequeno abrigo que 

os fixa no centro da imagem se inserem em um espaço que o do lote, 

independente das dimensões ele determina uma relação do homem sobre o 

ambiente. Quando ele se dá para habitação tem caráter particular e quando se 

dá fora dela pode adquirir o coletivo. Assim, diante dessa ambiguidade, para 

compreender como o território funciona em seu texto “Dos múltiplos territórios à 

multiterritorialidade”, Haesbaert recorre à raiz da palavra e explicita que o termo 

território, etimologicamente, pode estar próximo tanto de terra-territorium 

quanto térreo-territor (terror, aterrorizar), ou seja, está relacionado à dominação 

da terra e a posição do indivíduo perante essa dominação.  

O conceito de território está dessa forma, vinculado ao poder no sentido 

de dominação e também de apropriação. Lefebvre, citado pelo autor, 

distinguirá esses dois modos: o primeiro está no sentido mais concreto, 

relacionado à possessão, propriedade e valor de troca, enquanto o segundo é 

um processo simbólico que carrega, nas palavras de Lefebvre, as marcas do 

“vivido” e do valor de uso. O significado que o território assume depende 

consequentemente da relação estabelecida com o indivíduo e da maneira 

como ele capta o seu entorno, sendo a percepção de cada espaço fundamental 

para formar a percepção da cidade. 

De acordo com Haesbaert, temos que todo território é funcional e 

simbólico na medida em que exercemos domínio sobre o espaço tanto para 
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realizar funções como para produzir significados. A casa seria o espaço que 

assume ao mesmo tempo esses dois valores, pois é o abrigo que assume as 

marcas daqueles que ali habitam, enquanto os outros espaços da cidade ora 

assumem um valor, ora outro, dependendo da interação que o indivíduo ali 

constrói. 

A LOCOMOÇÃO 
Nas sociedades pós-modernas, para Haesbaert, o território passa de um 

território zonal (tradicional) para um território-rede, sendo o movimento e a 

mobilidade o ponto chave da construção do território. A percepção da cidade 

agora estaria na passagem, nas sensações provocadas pelo movimento. 

Figuras 14 e 15 _ Efêmera Paisagem, Alberto Bitar, 2009. 

  As imagens sugerem o modo como elas foram captadas, o olhar segue 

o seu tempo: o da velocidade. Há uma relação diferente nesse caso do

fotógrafo com o ambiente, ele está longe, os detalhes perdem lugar para o 

todo, não é a forma de cada elemento que detêm, mas é o todo, é a 

experiência de percorrer espaço em sua completude. 

Nas cenas não há barreiras, não existem muros que impedem o 

caminhar, há a linha do horizonte, a presença do céu, e aqui, em contraponto 

ao que ocorria na casa, não há vasos, a árvore se sustentam sem aparatos, 

elas vêm do chão, e o tronco constitui o elemento vertical sólido que diverge 

das linhas horizontais marcadas pela rapidez e efemeridade. 
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   Figuras 16 e 17 _ Efêmera Paisagem, Alberto Bitar, 2009. 

Vestígios estruturais aparecem somados às cores borradas, as linhas 

curvas, inclinadas, verticais e horizontais se misturam ao espaço 

aparentemente vazio, ocupado talvez só pela presença daquele que faz o 

registro fotográfico, mas não há a permanência e o diálogo deste com o espaço 

que é captado, assim a câmera desempenha a função dos olhos. 

Essa percepção impessoal e distante se assemelha ao modo como se 

dão as relações  com o mundo atualmente em que muitas vezes na rua os 

olhares não se encontram, o outro não é sentido, a cidade não é apreendida, 

ela é no imaginário também um “borrão” difuso, assim a fotografia se torna 

nesse ambiente um instrumento que dá visibilidade ao que passa 

despercebido. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A pesquisa desenvolvida permitiu a aproximação com produção 

fotográfica brasileira com os artistas e seus projetos, desenhando também um 

panorama que possibilitou compreender a história de atuação das políticas 

públicas de fomento à arte no cenário nacional e como elas se dão ainda hoje 

no setor, tanto por iniciativa privada, quanto pública através do levantamento 

das instituições que estimulam essa produção no Brasil, principalmente com a 

FUNARTE e o Prêmio Marc Ferrez de Fotografia. 

Quanto aos trabalhos selecionados e possíveis relações com questões 

urbanas ou arquitetônicas próprias à sociedade brasileira, pôde-se perceber 

que não há uma relação direta ou convergente a um tema específico, 

promovida ou recorrente no Premio Marc Ferrez. No entanto, a partir das 

transformações recentes das cidades brasileiras, acredita-se ser necessário 

buscar em outras instituições um recorte e uma articulação entre produções 

fotográficas que abordem tal tema, visando ampliar a base material para 

discussões de novas espacialidades e modos de habitar no Brasil.  
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Cinema e indústria cultural: produto, consumo e informação 

Camila Cristina da SILVA (PPG-Artes - UFMG)1 
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Resumo: 
O artigo aborda, através de revisão de literatura, o cinema enquanto uma 

indústria cultural, que se estabelece técnica e esteticamente com o objetivo de 

transmitir uma mensagem e lucrar com a comercialização dos filmes e dos 

produtos deles derivados. Visa-se retomar alguns importantes avanços 

tecnológicos e estéticos ocorridos nessa indústria para refletir sobre a 

manutenção do consumo por parte do seu público. Inserido nesse contexto 

industrial e refletindo – de forma intencional ou não; explícita ou não – um 

contexto histórico, econômico e político, um filme se caracteriza como um rico 

documento informacional e um testemunho de seu contexto de produção. Isso 

deve ser considerado e analisado tanto pelo público que o consome quanto 

pelo profissional que realizará seu tratamento, a fim de realizar um julgamento 

adequado do material em suas mãos e preservá-lo – ou não – para a 

posteridade. 

Palavras-chaves: Indústria Cultural, Cinema, Informação. 

1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Artes na Escola de Belas Artes (UFMG) na 
linha de Cinema, com financiamento da CAPES. Graduada em História (PUC-Minas) e 
Arquivologia (UFMG). 

2 Graduando em Letras da Faculdade de Letras (UFMG). 
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1 INTRODUÇÃO 

Esse artigo é originado das discussões das disciplinas Fontes de 

Informação e Mídias Alternativas e Introdução à Informação Audiovisual, 

ofertadas para os cursos de Arquivologia e Biblioteconomia (Escola de Ciência 

da Informação – UFMG), em 2014, pelos professores Terezinha de Fátima 

Carvalho de Souza e Alessandro Ferreira Costa, respectivamente, e Cinema 

Clássico: linguagem e narrativa, ofertada, em 2015, no Programa de Pós-

Graduação em Artes (UFMG) pela professora Ana Lúcia Menezes de Andrade. 

Discute-se o cinema como uma indústria cultural, perpassando alguns 

de seus importantes avanços tecnológicos – desde sua criação em 1895 – e 

como esses influenciaram no aumento do consumo por parte do público. Para 

isso, explica-se como se constitui essa indústria, sua relação com a sociedade 

e como ela utiliza o cinema para transmitir uma informação – implícita ou 

explicitamente – a seu público, tendo como essência o objetivo de fazer com 

que este consuma seus filmes e os produtos deles derivados, sem interpretá-

los para além da mensagem que deseja passar, ou seja, como cinema 

manipula seu espectador. 

O cinema é abordado ainda como documento informacional, inserido em 

um determinado contexto de produção, que reflete uma sociedade – 

econômica, social e politicamente –, um ato ou ação; sendo assim, uma rica 

fonte de informação para pesquisa e conhecimento do período em que foi 

originado.  

Por fim, efetua-se uma análise superficial do cinema inserido da 

chamada Era Digital, suas adaptações e diálogos com as novas mídias, de 

forma a sobreviver aos seus avanços e continuar a atrair público, mantendo o 

mercado em funcionamento. 

2 BREVE CONCEITUAÇÃO DE INDÚSTRIA CULTURAL E SUA RELAÇÃO 
COM A SOCIEDADE  

O conceito de indústria cultural é originado na Escola de Frankfurt com 

Theodor Adorno e Max Horkheimer, na década de 1940, para definir a 

produção da cultura como mercadoria, imposta pelo mercado através da 

organização e do planejamento de uma fabricação em série de produtos 

simbólicos. Assim sendo, os produtos culturais – filmes, música, literatura etc – 
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passaram a ser padronizados e produzidos em série. Um dos objetivos dessa 

racionalidade era dominar o consumidor através de mensagens direcionadas, 

garantindo o consumo e, consequentemente, o lucro ao produtor. Assim os 

indivíduos consumiriam os produtos, independente de sua necessidade real. A 

indústria cultural “os mantém tão bem presos em corpo e alma que eles 

sucumbem sem resistência ao que lhes é oferecido.” (PASSOS, 2001, p. 39). 

Ela se interessa pelos homens como “clientes e empregados e, de fato, reduziu 

a humanidade inteira, bem como cada um de seus elementos, a essa fórmula 

exaustiva” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 121).  

Outro motivo da padronização de produtos foi o vislumbre de que, 

através dela, seria possível atingir um público maior porque seriam atendidos 

diversos padrões de consumo.  

O fornecimento ao público de uma hierarquia de qualidades serve 
apenas para uma quantificação ainda mais completa. Cada qual deve 
se comportar, como que espontaneamente, em conformidade com 
seu level, previamente caracterizado por certos sinais, e escolher a 
categoria de produtos de massa fabricada para seu tipo. (ADORNO; 
HORKHEIMER, 1985, p. 102) 

E para manter esse consumo, a indústria atua constantemente na criação de 

novas necessidades, formando um círculo vicioso de necessidade/satisfação. 

Isso porque as sociedades modernas são “sociedades de mudança constante, 

rápida e permanente” (HALL, 2011, p. 15), imersas na fluidez do cotidiano, 

interessadas em novidades e sem realizar o distanciamento necessário para 

efetuar a crítica ao que lhes é vendido.  

O filósofo francês Gilles Lipovetsky define a sociedade do século XXI 

como hipermoderna, em que  

a comercialização dos modos de vida não mais encontra resistências 
estruturais, culturais nem ideológicas; e em que as esferas da vida 
social e individual se reorganizam em função da lógica do consumo. 
(LIPOVETSKY, 2004, p. 31)  

Assim sendo, a mídia a partir de uma retórica que lida sutilmente com 

símbolos abrangentes – e de fácil entendimento pela maioria do público –  
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extravasa emoções que suscitam identificações sociais e psíquicas. 
Regula-se a relação entre desejo, necessidade e satisfação, 
removendo-se aquilo que retarde o ímpeto de consumir ou protele a 
extinção dos impulsos. (MORAES, 2006, p. 36).  

Além disso, o espaço cultural em que essa mídia se insere, é uma 

ferramenta  

fundamental na concorrência oligopólica que se estabelece em 
âmbito mundial entre setores da indústria, do comércio e das 
finanças, seja cumprindo uma complexa função ideológica da qual a 
publicidade de produtos é apenas um aspecto, ainda que, essencial, 
seja porque se constitui em espaço de acumulação para certos 
blocos de capital, seja porque se vale, como parte do que é do 
espaço das comunicações, do feixe de canais utilizados para a 
circulação dos diferentes fluxos que irrigam a economia mundial: os 
fluxos de mercadoria, dinheiro, informação e trabalho. (BOLAÑO, 
2000, p. 56) 

3 CINEMA E INDÚSTRIA CULTURAL 
O cinema surgiu a partir dos avanços tecnológicos originados da 

necessidade do homem de registrar e recriar os movimentos e os 

acontecimentos cotidianos. As pinturas rupestres foram as primeiras formas de 

representação dessas ações. Posteriormente têm-se os desenhos, as 

esculturas, as pinturas, os jogos de sombras orientais, os brinquedos ópticos3, 

as câmeras escuras, as lanternas mágicas, a fotografia e o cinetoscópio. 

Simultâneos à criação dessas invenções, realizavam-se estudos de movimento 

do corpo humano e de animais. Entre esses avanços tecnológicos, que 

permitiram o desenvolvimento do cinema tal qual se tem conhecimento a partir 

dos irmãos Lumière, podem ser citados ainda os estudos de movimento de 

Muybridge4 e a cronofotografia de Marey5. 

3 Podem ser considerados brinquedos ópticos são dispositivos que se utilizam do fenômeno da 
persistência retiniana – capacidade que a retina possui de reter a imagem de um objeto pela 
fração de segundo (1/20 a 1/5 segundos após o seu desaparecimento do campo de visão) em 
que a imagem permanece na retina – para gerar a ideia de movimento de objetos. Para isso, 
era utilizada uma combinação de desenhos, fendas e espelhos. São exemplos desses 
brinquedos: taumatrópico, fenacistoscópio, zootrópio, estroboscópio, praxinoscópio, teatro 
óptico. Para mais informações a respeito, acessar o site do colecionador Richard Balzer 
(http://www.dickbalzer.com/) 
4 Eadweard Muybridge criou e estudou a primeira sequência fotográfica de movimento animal, 
capturada através de uma câmera equipada com duas lentes. Em 1879, ele aumentou a 
capacidade de captura para 24 câmeras montadas em bateria. Um trecho da revista parisiense 
Le Moniteur de la Photographie afirma que “o sr. Muybridge causou grande sensação com suas 
fotografias instantâneas de animais em movimento. A ciência do zootrópio recebe assim uma 
bela ilustração com o auxílio da arte fotográfica; pois, em suas fotografias, é possível obter 
cada fase, por ligeira que seja, do movimento de um cavalo, ou do voo de um pássaro, por 
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A primeira exibição, de que se tem notícia, utilizando de imagens em 

movimento para um público considerável e com grande repercussão foi a 

executada pelos Irmãos Lumière em 1895 em Paris. Nela, os irmãos exibiram 

publicamente pela primeira vez uma série composta por 10 curtas, entre eles o 

mais conhecido: L'Arrivé d'un Train à La Ciotat. Esse tipo de exibição se 

expandiu de forma gradativa, através dos ambulantes, de feiras e exposições, 

para a França, a Europa, os Estados Unidos. A nova técnica apresentada – e 

suas semelhantes – começou a ser readaptada e estruturada, com o intuito de 

ser empregada para além da necessidade inicial para a qual foi construída e 

transformar-se em negócio.  

As produtoras começaram a surgir, sendo o primeiro monopólio 

existente criado por Thomas Edison em associação com George Eastman – 

criador da Kodak. Edison vislumbrou desde o final do século XIX, que as 

pessoas teriam que pagar-lhe direitos autorais para conseguir reproduzir um 

curta utilizando o cinetoscópio produzido pela Edison Company, portanto, 

patenteava suas invenções. Edison via nestas a possibilidade de lucro e se 

preocupava mais em arrecadar do que em produzir uma obra artística, ou seja, 

seu interesse era vender um produto, independente de sua qualidade, desde 

que esse lhe fornecesse lucro.  

Entre os nomes contemporâneos, que entendiam essas novas 

invenções como espetáculo, encontram-se George Méliès – que utilizava os 

efeitos fotográficos e o teatrógrafo para produzir curtas fantasiosos –, Griffith e 

Edwin Porter – figuras-chave no estabelecimento da linguagem 

cinematográfica, dos princípios de narrativa e montagem –, para citar alguns.  

Em meados da década de 1900 é instalado em Los Angeles o primeiro 

estúdio cinematográfico que deu origem, posteriormente, ao que seria 

denominada Hollywood. A indústria do cinema norte-americano6 começou a se 

exemplo. Temos aqui, talvez, uma nova aplicação da fotografia à ciência fisiológica.” (Le 
Moniteur de la Photographie apud MANNONI, 2003, p. 310). 
5 Étienne-Jules Marey dedicou-se ao estudo do movimento (kinema) atrelado à fisiologia, 
registrando o movimento de órgãos do corpo através do uso da fotografia. Em 1882, utilizando 
um rifle fotográfico de Janssen registrou várias fases do movimento. Esse rifle era capaz de 
tirar em média doze chapas por segundo. (MANNONI, 2003, p. 330). 
6 A indústria cinematográfica possui uma “estrutura de oligopólio, que se caracteriza pela 
coexistência de empresas grandes, de posição dominante, com pequenas independentes. A 
vantagem competitiva destas empresas está na sua capacidade de promover o lançamento de 
novas ideias, processos e talentos. Elas arcam com grande parte dos riscos inerentes a novas 
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estabelecer. Com a Primeira Guerra Mundial houve um retrocesso da produção 

europeia e a ascensão do cinema hollywoodiano. Em 1912 foi fundada a 

Famous Players – futura Paramount Pictures – e em 1919, a C.B.C Film Sales 

– futura Columbia Pictures. Também ocorreu a fundação de conglomerados

autônomos como a United Artists (1919). Em 1923, foi fundada a Warner 

Brothers Pictures e, no ano seguinte, a Metro-Goldwyn-Mayer. 

A partir de 1913, ocorreu uma aproximação da câmera e dos pontos de 

vista dos personagens devido ao Star System. Durante toda a década de 1920 

até a década de 1950, a indústria cinematográfica americana se estruturou 

segundo essa ideia de Star System, atrelada ao sistema de estúdios e à 

divisão em gêneros cinematográficos – western, policial, musical, comédia etc. 

O Star System configurou-se como a “fabricação” de atores estrelas que 

encantavam os espectadores. Entre essas estrelas encontravam-se, por 

exemplo, Mary Pickford, Theda Bara e Tom Mix – grandes atores do 

denominado cinema mudo; Joan Crawford, Greta Garbo, Janet Gaynor, 

durante a década de 1930; Rita Hayworth, Ginger Rogers, Jane Russel, Bette 

Davis, Ingrid Bergman, James Stewart, Henry Fonda, ao longo da década de 

1940; e Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Marlon Brando, ao longo de 1950, 

para citar alguns. Esse sistema influenciava os três ramos da indústria: 

mercado, a produção e distribuição (MATTOS, 2006, p. 74).  

Em 1927, a Warner lançou The Jazz Singer, produzido com o sistema 

sonoro Vitaphone. Os filmes falados americanos espalharam-se assim pelo 

mundo, contrapondo-se à estética do cinema mudo – baseada na teatralidade, 

que tentava compensar a ausência de diálogos falados. Houve avanços 

técnicos e estéticos, criando-se uma linguagem cinematográfica para que os 

espectadores conseguissem completar a mensagem transmitida e 

compreendessem o filme como uma narrativa linear. Foram inseridos efeitos 

sonoros e trilhas, de forma a agregar valores dramáticos e emocionais à cena, 

permitindo que o público se envolvesse com a narrativa reproduzida na tela, 

reagindo física e emocionalmente. 

Ultrapassando de longe o teatro de ilusões, o filme não deixa mais à 
fantasia e ao pensamento dos espectadores nenhuma dimensão na 

fórmulas. Aquelas que conseguem ultrapassar esse estágio são, em geral, absorvidas pelos 
grandes grupos que dominam a atividade.” (MELO).  
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qual estes possam, sem perder o fio, passear e divagar no quadro da 
obra fílmica, permanecendo, no entanto, livres do controle de seus 
dados exatos, e é assim precisamente que o filme adestra o 
espectador entregue a ele para se identificar imediatamente com a 
realidade. Atualmente, a atrofia da imaginação e da espontaneidade 
do consumidor cultural não precisa ser reduzida a mecanismos 
psicológicos. Os próprios produtos (…) paralisam essa capacidade 
em virtude de sua própria constituição objetivo (ADORNO; 
HORKHEIMER, 1985, p. 119). 

As corporações cinematográficas transformaram-se desse modo em 

“fábricas de sonhos”, que garantiam lucro enquanto permitiam ao público 

sonhar com suas estrelas e histórias, cunhando o conceito de American Way of 

Life. 

Em 1927 foi fundada ainda a Academy of Motion Picture Arts and 

Sciences, organização dedicada ao desenvolvimento da arte e ciência do 

cinema e promotora do Academy Awards ou Oscar. A primeira premiação foi 

realizada ocorreu em 1929, em um jantar para 250 pessoas – em pequena 

escala, comparada à atual –, no Hotel Roosevelt em Los Angeles. As 

categorias de premiações criadas inicialmente foram as de melhor filme, 

diretor, ator, atriz, fotografia, direção de arte e história.  

Com a “Quinta-Feira Negra”, em outubro de 1929, entretanto, os 

Estados Unidos entrou em crise. O cinema teve de se readaptar e os filmes de 

gângster e westerns tiveram grande repercussão. Hollywood focalizou, 

portanto, na relação dualista entre heróis e vilões e na saga da conquista do 

oeste, com o intuito de levantar a moral do público. Outras alternativas 

utilizadas foram os musicais e os filmes de horror. Nas décadas de 1930 e 

1940, houve um fortalecimento do melodrama, com seus dilemas morais e seu 

apelo emocional. Na década de 1940, os gêneros do cinema americano 

encontravam-se bem definidos, iniciando a fase do Cinema Moderno 

Americano, em que ocorreu uma nova revisão estética: a narrativa cronológica 

e linear é subvertida, os movimentos de câmera se tornaram mais ousados. 

Houve ainda um movimento de autores europeus sob a influência do 

Expressionismo Alemão, do Realismo Poético Francês e do Neorrealismo 

Italiano.  

Concomitantemente, houve a ascensão do Nazismo e do Fascismo e a 

Segunda Guerra Mundial. O cinema, nesse período, sofreu influência do 

contexto histórico produzindo documentários e filmes de guerra, como as 
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animações do estúdio Walt Disney Pictures, produzidas desde 1941, sob 

demanda do governo dos Estados Unidos para fins de propaganda militar e 

reforço do espírito patriota americano (antinazista) mediante ao avanço das 

ideologias dos países do Eixo.  

 Após a vitória dos Aliados na Guerra, o Macartismo7 tomou conta dos 

Estados Unidos. Instaurou-se um clima de perseguições, proliferam-se os 

musicais, os faroestes, o noir8 e as comédias, produzidos muitas vezes por 

diretores, vindos da Europa devido à guerra e às possibilidades de atuação 

oferecidas pelos estúdios estadunidenses, como Billy Wilder, Alfred Hitchcock, 

Fred Zinnemann e George Cukor. A partir de 1955, ocorreu uma reação ao 

sistema de estúdios da indústria cinematográfica. Essa reação originou-se na 

Escola de Nova York, quando influenciados pelo Neorrealismo Italiano, jovens 

cineastas como Sidney Lumet e Arthur Penn colocaram-se contra o sistema, 

produzindo o cinema inconformista, com temas polêmicos como a injustiça 

social, os conflitos entre gerações, a guerra, o sexo e a intolerância moral.  

 Na década de 1960, o cinema tornou-se cada vez mais crítico, voltando-

se para os problemas sociais. Houve ainda a permanência dos gêneros 

clássicos como o western, a comédia, o suspense. Além disso, começou a se 

adaptar às novas linguagens midiáticas. Na década de 1970, o caráter crítico 

do cinema tornou-se mais contundente: foi feita uma crítica à sociedade 

mistificada; o bom mocinho não existe; os protagonistas são mais humanos. O 

cinema deixou de ser um “sonho” e tornou-se mais realista, dissecando os 

traumas da sociedade. Além disso, foram realizadas superproduções, com 

grandes orçamentos e temática de ficção científica como Star Wars. Esse tema 

será recorrente até os anos 2000, sem deixar de questionar a sociedade e a 

vida social e sem excluir os gêneros clássicos. Entretanto, são as 

7 Macartismo é um termo de uso político norte-americano, utilizado para indicar a atitude de um 
anticomunismo absoluto, concretizada numa visão política maniqueísta e numa verdadeira e 
autêntica perseguição aos homens e instituições declarados antiamericanos, porque 
“comunistas”. Historicamente, o Macartismo representa o auge da Guerra Fria na política 
interna dos Estados Unidos, coincidindo com os anos 1950-1954, em que fim da trajetória do 
senador americano Wisconsin, Joseph McCarthy. (BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, 1986, 
p. 725).  
8 Gênero cinematográfico caracterizado por um conjunto de especificidades narrativas, 
temáticas e estilísticas, tendo como tema central o crime, “entendido pelos comentadores como 
campo simbólico para a problematização do mal-estar americano do pós-guerra (resultado da 
crise econômica e da inevitável necessidade de reordenamento social ao fim do esforço 
militar).” (MASCARELLO, 2006, p.181) 
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superproduções que passaram a determinar o mercado da produção e 

distribuição. 

No século XXI é retomado o mito do herói nos blockbusters de super-

heróis, também são trabalhadas temáticas ligadas à sexualidade, à crítica à 

sociedade, ao consumismo, os problemas sociais e de gênero.  

O filme enquanto produção de uma indústria cultural representa 

primeiramente o interesse de um grupo limitado, formado principalmente por 

seus produtores. Estes são responsáveis por investir recursos financeiros no 

processo de produção e, em troca, exigem intervir na concepção da obra. 

Segundo Marc Ferro, o cinema se transforma em uma grande indústria e o 

produtor, em figura-chave do processo de produção, sendo ele “e não o autor 

do filme ou do argumento – quem se transforma no proprietário da obra que 

produz, e o autor termina se submetendo a um contrato.” (FERRO, 2009, p. 

20). Entretanto, alguns diretores, que possuem mais liberdade do que outros 

nessa relação com o produtor, conseguem se impor durante o contrato.  

De qualquer maneira, porém, o diretor tem ao menos a possibilidade 
de comunicação em ampla escala e muitas vezes depende dele o 
que faz de sua incumbência. Algumas empresas concedem aos seus 
diretores até certa liberdade limitada, e às vezes timbram em 
produzir, por motivos de prestígio, uma verdadeira obra de arte ou 
filmes de valor educacional. E mesmo não se falando de cineastas 
independentes, como Charles Chaplin, ou realizadores que não se 
submetem, como Robert Flaherty, o fato é que os grandes diretores 
conseguiram, de quando em vez, mostra-se à altura da sua tarefa. 
(ROSENFELD, 2009, p. 41). 

O produtor tem a intenção de investir para recuperar o capital com juros 

nas bilheterias. Por isso, a tendência dos blockbusters persiste. Tudo é 

transformado em espetáculo e este não é apenas um conjunto de imagens, 

“mas uma relação social entre pessoas, mediatizada por imagens.” (DEBORD, 

1997, p. 14) 

No cinema, existe, por exemplo, a tendência de se produzir cenas de 

ação sem justificativa (violência justificada pela violência), em filmes com uma 

narrativa mal estruturada, que visam atrair um público que, em sua maioria, 

não questiona o que vê porque não teve seu olhar educado para tal finalidade.  

A informação é preparada e funciona como uma animação suspensa 
da surrealista e emocional da vida diária, à maneira de um show 
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(meio dilacerante, meio entretenimento), bem ao compasso das 
sociedades individualistas do bem-estar. O ritual da austeridade do 
dever naufragou no ofegante ritmo da informação, em meio ao 
espetáculo televisivo e ao suspense pós-moralista das notícias 
sempre “quentes”. (LIPOVETSKY, 2005, p.33). 

Essa é a forma como os meios de comunicação e entretenimento se 

constituem na atualidade. Durante o consumo, o espectador encontra-se tão 

entretido no que lhe é transmitido, que não reflete sobre a informação que 

consome.  

Considera-se aqui, consumo como “o conjunto de processos 

socioculturais em que se realizam a apropriação e os usos dos produtos.” 

(CANCLINI, 1995, p. 53). Na indústria do cinema, o consumo é representado 

pelo ato de assistir aos filmes – contribuindo para sua arrecadação em 

bilheteria –, comprar seus produtos, sendo eles DVDs, pôsteres, adesivos, 

bottons, entre outros objetos colecionáveis – réplicas de carros, bonecos etc –, 

de uso pessoal – copos, talheres, relógios, camisetas, calçados, chaveiros etc 

– e de entretenimento – jogos de cartas e de tabuleiro, LEGO etc. Além disso,

são criados também parques temáticos, como os desenvolvidos pelos estúdios 

Disney, Warner e Universal, que contam com a criação de réplicas de cenários 

de filmes, shows, lojas de souvenirs, brinquedos radicais.  

Tanto os objetos produzidos em série, quanto os demais produtos 

relacionados a filmes, principalmente a blockbusters, se transformam em 

objetos de coleção e de atrativo para o público – que deseja tê-los ou usufruir 

da experiência por eles proporcionada –, ajudando a manter a indústria. 

4 CINEMA, LINGUAGEM E INFORMAÇÃO 
O filme é estabelecido, segundo Wilke, Ribeiro e Oliveira (2003, p. 02), 

como: a) um produto da indústria cultural; b) um texto (texto fílmico) “em cuja 

materialidade inscrevem-se diferentes códigos que funcionam na linguagem 

cinematográfica”; c) documento informacional.  

 O primeiro item já foi explicitado na seção anterior, entretanto é 

relevante retomar essa ideia devido à importância de se considerar o cinema 

como produto dessa indústria a fim de interpretar os códigos existentes no 

filme. É necessário visualizar o filme inserido em um contexto específico, 

perguntar-se por que, para que e para quem foi produzido. Essas perguntas e o 
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conhecimento sobre a linguagem nele utilizada são essenciais para interpretá-

lo e analisar a informação em suas entrelinhas, já que nem sempre a história 

nele explícita é, em sua totalidade, o que ele retrata. Para chegar-se ao 

subjetivo, o espectador tem de interpretar a narrativa para além do discurso 

apresentado na tela; deve trazer seu olhar e o contexto histórico em que o filme 

está inserido para sua análise.  

Como documento informacional, o filme, como qualquer produto de 

intervenção humana, possui uma ideologia tácita, refletindo o contexto em que 

foi produzido, explicita ou implicitamente, sendo uma consequência direta e/ou 

indireta da consciência dos indivíduos que o produziram. Ele, portanto, é um 

documento-informação e um documento-testemunho, que pode ser 

considerado por quem o analisa a prova de um ato ou fato. 

Comumente, o espectador não consegue interpretar o que se encontra 

para além da narrativa explicitada no filme, principalmente porque o cinema é 

visto por muitos apenas como entretenimento. 

É interessante observar até que ponto o processo de mecanização 
atinge o cerne da nossa estrutura de personalidade, quando 
“inocentemente” dizemos a nós mesmos e aos outros que precisamos 
nos “desligar” do trabalho, assistindo ao filme que não exige muito 
esforço do pensamento, que promove o tão esperado relaxamento. 
(ZUIN, 2002, p. 13) 

Esse tipo de filme, em sua maioria, tem a intenção de vender os 

produtos, sem se preocupar com sua qualidade. Entretanto, são exatamente os 

que melhor atingem o público, tanto no que diz respeito à ideologia por detrás 

da mensagem por ele transmitida quanto ao consumo, sem que o espectador 

se distancie ou tenha tempo suficiente para criticar o que é exibido. Assim, 

torna-se um alvo fácil de manipulação para o emissor da mensagem.  

Segundo Santaella (2004), existem três tipos de leitores: o 

contemplativo, o movente e o imersivo, cada qual com modelos cognitivos que 

lhes são próprios. O leitor contemplativo é o acostumado a interpretar a 

mensagem que lhe é transmitida de forma profunda e detalhada, lhe permitindo 

o avanço na leitura e em textos de maior complexidade; sua interpretação é

disciplinada e ele é capaz de construir sentidos a partir da linguagem da obra 

interpretada, revisitando-os, reinterpretando-os e ressignificando-os.  
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O leitor movente é aquele que, habituado ao dinamismo, às novidades 

contemporâneas, explora as mídias, interpretando sua informação9 

fragmentada e construindo-a através das mídias em que essa se encontra. 

Vive em um mundo em que as informações são efêmeras e adapta-se 

constantemente aos novos produtos, às novas mercadorias impostas pelo 

mercado, que provocam o consumo desenfreado, mas que não permitem a 

substituição do significado – tudo é simplesmente uma mercadoria. As imagens 

– e informações nelas contidas - “fascinam e prendem a visão para, logo em

seguida, morrer prematuramente ao serem substituídas por outras” 

(SANTAELLA, 2004, p. 28). Devido à fragmentação das informações e ao 

tempo reduzido para interpretá-las, está mais suscetível a aceitá-las da forma 

como lhe são transmitidas, sem ter o devido tempo para analisá-las e criticá-

las. Torna-se assim mais apto à dominação ideológica da indústria cultural, 

que, por sua vez, nesse contexto, tem mais facilidade de exercer seu poder.  

Por sua vez, o leitor imersivo interpreta todas as mídias fixas e móveis, 

seus novos espaços de circulação, hipermídias: sites, blogs, redes sociais etc. 

Valoriza mais a comunicação por si do que essa como um modelo construído, 

considerando o emissor, o receptor e a mensagem transmitida. Recebe novas 

informações em um mundo virtual que lhe permite navegar, adquirir e 

interpretá-las de forma não linear e múltipla. Está inserido em um círculo 

vicioso em que as informações disseminadas são efêmeras e o receptor perde 

a ideia do emissor – da fonte primária – da mensagem e também de quem a 

recebe. É um leitor que “navega numa tela, programando leituras, num 

universo de signos evanescentes e eternamente disponíveis” (SANTAELLA, 

2004, p. 33), contanto que o caminho que leva às informações não seja perdido 

ou que o backup seja efetuado. Possui novas formas de perceber e decifrar os 

códigos inseridos nas mensagens; utiliza várias mídias, interpreta seus textos e 

interage com o ciberespaço, produzindo e inferindo-lhes novas informações. 

Esse avanço tecnológico obrigou a indústria do cinema relacionar-se a vários 

tipos de mídias, como se abordará na próxima seção.  

5 CAMINHOS DO CINEMA NA “ERA DIGITAL” 

9 Informação é aqui considerada como “instrumento capaz de falar de algo que se assemelha e 
ao ser capaz de descrever este algo representado” (WILKE; RIBEIRO; OLIVEIRA, 2003, p. 06). 
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 A denominada “Era Digital” revolucionou as relações da população 

mundial com a escrita, a fala, o som e a imagem. Atualmente, através dos 

computadores, dos tablets, dos iPads e dos celulares é possível acessar vários 

tipos de mídias – texto, áudio e vídeo – e interagir com qualquer parte do 

mundo em questão de segundos. O leitor imersivo, citado na seção anterior, 

pode assim interagir com esse universo e construir sua interpretação. 

 
Em sintonia com a realidade vigente, a arte cinematográfica vem-se 
caracterizando, notadamente nos últimos quinze anos [de 1992 a 
2007], como meio de produção intimamente marcado pelos avanços 
da tecnologia digital, tanto no que concerne à concepção da obra 
como às possibilidades de acesso a ela, gerando uma infinidade de 
documentos nos mais diversos formatos e extensões. (COSTA, 2007, 
p. 16). 

 

 A indústria cinematográfica vem se adaptando a fim de manter o público. 

Para isso, aderiu a “novas” técnicas e apropriou-se das mídias alternativas. 

Como uma das “novas” técnicas, pode ser citado o retorno do 3D.  

 A técnica que originou o 3D, tal qual utilizado hoje, foi adaptada das 

experiências com fotografias 3D não-anaglifas, utilizadas desde 1860. Sendo 

The Power of Love, pelo o que se sabe, o primeiro filme exibido, em 1922, em 

três dimensões – porém devido ao insucesso, foi exibido apenas uma segunda 

vez nessa versão. (ZONE, 2007, p. 110) 

 Em 1950, a técnica volta a ser utilizada, através do uso dos famosos 

óculos de lentes de plástico azul e vermelho e na técnica Naturalvision, em que 

o cérebro sobrepõe a imagem azul à vermelha, criando a ilusão da terceira 

dimensão. Essa técnica foi utilizada em Bwana Devil (1952) e em outros filmes 

posteriores, a fim de recuperar o público perdido pela invasão dos televisores 

nos lares dos Estados Unidos, porém não conseguiu vencer a competição com 

a TV.  

 Nas duas décadas seguintes, continuaram a ser lançados filmes em 3D, 

mas em menor escala. Na década de 1980, a técnica foi utilizada em filmes de 

horror e eróticos. 

 No século XXI, a técnica foi novamente resgatada devido ao avanço da 

internet e à relação da população com as novas mídias. É retomada a 

discussão do benefício do uso do 3D nos filmes, tendo duas vertentes: 1) a 
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“tradicionalista”, que afirma ser oportunismo dos produtores em entregar um 

filme com falhas de roteiro; 2) a que quer vender o produto como algo que 

torna a realidade mágica projetada na tela mais próxima do espectador. Sendo 

como for, a indústria cinematográfica tem lucrado bastante com a readaptação 

dessa antiga técnica na produção de filmes. 

Concomitantemente à utilização do 3D, a indústria cinematográfica 

começou a buscar novas formas de divulgação de seus produtos, utilizando 

para tanto as novas mídias. Apropriou-se assim das mídias alternativas como o 

Facebook para divulgar filmes e materiais promocionais, de forma a aumentar o 

público, verificar sua aceitação e expectativa antes mesmo do lançamento do 

filme.  

Ainda que o filme tenha influência principalmente do produtor – que 

injeta o dinheiro para sua realização –, é importante que seja considerada em 

alguma medida a opinião de público, que garante o sucesso do filme nas 

bilheterias e retorno financeiro ao produtor. Através do uso das novas mídias, 

os estúdios têm recebido opiniões de fãs, por exemplo, sobre que obras 

gostariam de ver adaptadas para o cinema.  

Isso está ocorrendo com a adaptação de histórias em quadrinhos para o 

cinema, principalmente as relacionadas à Marvel Entertainment – desde 2009 

pertencente à Walt Disney Company. A empresa tem adaptado seus 

quadrinhos – ainda que inicialmente em parceria e de forma tímida – para o 

cinema desde o final da década de 1980. Entretanto, a partir dos anos 2000 as 

produções se tornaram mais caras e frequentes. A Marvel Entertainment – e a 

partir de 2009, a Disney – passa a arrecadar fortunas com suas produções, 

principalmente com os filmes relacionados a Os Vingadores. Além dos filmes e 

séries de personagens relacionados à franquia a serem lançados até 2019, a 

empresa arrecada com os diversos produtos deles derivados. 

A Marvel ainda arriscou investimentos na televisão em 2013 com a série, 

exibida no canal estadunidense ABC, Agents of S.H.I.E.L.D e em 2015 com 

Agent Carter.  Os personagens das séries se relacionam com os do cinema, 

atraindo leitores dos quadrinhos e um público mais jovens, aumentando a 

arrecadação do estúdio. 

De certa forma, essa tendência foi criada pela Disney – com a 

comercialização do Mickey como símbolo do estúdio –, é seguida por outros 
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estúdios e mantém a indústria cinematográfica em funcionamento até a 

atualidade. Além disso, os distribuidores passam a disponibilizar versões de 

filmes e séries para serem exibidos nos computadores e nos celulares, devido 

ao aumento do consumo desses novos aparelhos e de seus avanços 

tecnológicos desde a década de 1990. Para exemplificar essa expansão pode 

ser citado o Netflix, que possui um acervo considerável de filmes online e, em 

parceria com a Marvel, anunciou em 2013 as séries Daredevil – lançada em 

abril de 2015 -, A.K.A. Jessica Jones, Iron Fist e Luke Cage – a serem 

lançadas – que culminarão em outra série, Defenders. Todo esse planejamento 

é efetuado com a intenção, mencionada no início desse artigo, de abranger a 

maior quantidade de consumidores possível e manter o mercado do 

entretenimento em movimento. 

  

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 A importância de se compreender o cinema como uma indústria cultural 

influencia na forma como o público receberá a informação contida em um filme 

ou nos produtos dele derivados. Esse artigo visou contribuir para a 

sensibilização do público, com relação a essa necessidade, tanto no que 

compreende a leitura do filme em momentos de “lazer”, quanto ao estudo das 

obras cinematográficas e seu tratamento enquanto documento-informação e 

documento-testemunho. 

A compreensão de uma obra sob esses aspectos e sua inserção no 

contexto histórico de produção é essencial em seu tratamento adequado, em 

sua preservação e na identificação das informações explícitas e implícitas nela 

contidas. Sem esse cuidado, haverá o comprometimento da obra enquanto 

fonte de informação e objeto importante para o entendimento de uma 

sociedade em um contexto histórico, político e cultural, culminando no seu 

possível descarte. 

 Além disso, é necessário interpretar os filmes e consumi-los de forma 

consciente, sabendo o motivo para o qual foram produzidos, para quem e por 

que. Isso permite um distanciamento da obra e sua análise crítica, entendo que 

a mensagem ali inserida possui intencionalidades, ao invés de simplesmente 

recebê-la, acreditando piamente que o cinema possui apenas a intenção de 

divertimento nas horas vagas. 
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Da política dos autores à teórica do autor: apontamentos sobre 

a noção de autoria no cinema (1948-1962) 

César Henrique GUAZZELLI E SOUSA1 (UFG) 

Resumo: 
Na segunda metade do século XX, os estudos de cinema foram marcados pela 

difusão da política dos autores, que provocou a radicalização da concepção 

dualista que opunha o cinema popular de gênero ao 'art cinema' ou cinema 

autoral, muito embora sua proposta original promovia uma harmonização entre 

os genre studies e a noção de autoria. Podemos identificar propostas teóricas e 

panfletárias em defesa do cinema autoral desde os primórdios do cinematógrafo, 

que alcançaram sua maturidade no interior do movimento cineclubista francês 

entre as décadas de 1930 e 1940. Esse movimento sofreu forte influência da 

noção de caméra-stylo proposta por Alexandre Astruc em 1948, que foi 

complexificada ao fundir o autorismo aos filmes de gênero em um texto de 

Françoise Truffaut para a revista Carriers du Cinema em 1954. Essa abordagem 

rapidamente foi incorporada ao mundo anglófono, tornando-se um dogma 

referencial para a crítica cinematográfica. 

Palavras-chave: política dos autores, cinema de gênero, crítica cinematográfica. 

1 Doutorando em História pela Universidade Federal de Goiás. Orientador: Dr. Marlon Salomon (UFG). 
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Desde os primórdios do cinema, ainda nos primeiros anos do séc. XX, 

buscou-se compreender as potencialidades da linguagem cinematográfica, as 

diversas formas de produção de sentido ligadas às imagens sequenciais 

capturadas pelo cinematógrafo, a singularidade desse media e da montagem 

como elemento criador de uma ‘gramática’ propriamente fílmica. No final da 

Primeira Guerra Mundial, já se mostrava perceptível a organização de tais 

esforços em um conjunto bem estruturado de propostas estéticas largamente 

conhecidas pelo público, como a avant garde francesa, o surrealismo, o 

expressionismo, o cinema de montagem russo e, finalmente, a narrativa clássica 

de Hollywood, popularizada a partir da sobejamente bem sucedida incorporação 

da estética do melodrama ao cinema por D.W. Griffith. A ascensão dos Estados 

Unidos em 1918 como grande potência global e o sistemático uso do cinema 

como forma de difusão do americanismo na Europa e América Latina 

(posteriormente alastrando-se para as demais áreas do globo) além da enorme 

eficiência da narrativa clássica hollywoodiana para comunicar-se com o grande 

público e gerar empatia, construíram um milieu que asseverou a primazia do 

cinema americano como o grande favorito das ‘massas’.  Por outro lado, as 

outras cinematografias, massacradas pela rápida organização do cinema como 

grande indústria, foram progressivamente perdendo seu apelo junto ao público 

médio. Sua redenção, então, achou-se nos pequenos grupos de intelectuais, 

cineclubistas e realizadores que se recusavam a ceder ao cinema hegemônico.  

Os mais céticos quanto às potencialidades do cinema, influenciados pelas 

teorias hipodérmicas então em voga, percebiam o advento da ‘sociedade de 

massas’ como um dos problemas centrais da teoria social. Essas teorias se 

assentavam na convicção de que o poder dos meios de comunicação de massas 

residia no esgarçamento do tecido social por um lado e, por outro, pela 

interpretação do indivíduo a partir da perspectiva behaviorista. A resposta dos 

indivíduos aos mass media é, nessa acepção, determinada pelo binômio 

estímulo-resposta e o comportamento dos sujeitos percebido como simples 

reações aos estímulos externos (FERREIRA, 2003). Portanto, armados com um 

aparato racional e técnico capaz de se comunicar com milhões de pessoas 

simultaneamente, os meios de comunicação de massas, ao lançarem mão dos 

estímulos corretos, poderiam antever respostas determinadas do público, 

tornando-o cativo de seus ditames. O cinema de melodrama (ou cinema clássico 
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hollywoodiano) passa a ser demonizado a partir dessa perspectiva como agente 

de uma totalidade sistêmica que nega aos indivíduos qualquer volição, 

transformando-os, a um só tempo, em produtores e produtos da alienação. Os 

sujeitos tornam-se atomizados e pouco sensíveis aos valores coletivos, a partir 

de uma lógica comunicativa que perde sua lateralidade e dá-se somente de cima 

para baixo (TÖNIES, 1947).  

Após a segunda guerra mundial, a visão negativa dos mass media e do 

cinema hegemônico se exacerbou exponencialmente com o impacto da teoria 

crítica de Adorno e Horkheimer, a Escola de Frankfurt. A dialética do 

esclarecimento proposta pelos autores alemães, compartilha com a teoria 

hipodérmica da sociedade de massas – aqui ressignificada e transformada em 

indústria cultural – alguns aspectos. Há, por exemplo, a ideia de que os meios 

de comunicação constituem um sistema coerente em si mesmo, assim com a 

totalidade em que se inserem. Também se destaca a percepção da falta 

identidade do particular, que é determinada pela lógica sistêmica; assim, toda 

cultura de massas seria, ontologicamente, idêntica. Na acepção de Adorno, a 

racionalidade iluminista, com o advento da revolução industrial e do positivismo, 

foi desvestida de seu caráter emancipador, tornando-se instrumental. Nas 

palavras dele, 
O cinema e o rádio não precisam mais se apresentar como arte. A 
verdade de que não passam de um negócio, eles a utilizam como uma 
ideologia destinada a legitimar o lixo que propositalmente produzem. 
Eles se definem a si mesmos como indústrias, e as cifras publicadas 
dos rendimentos de seus diretores gerais suprimem toda dúvida quanto 
à necessidade social de seus produtos. (ADORNO e HORKHEIMER, 
1985, pp. 114).  

Porém, um elemento distintivo fundamental separa a teoria frankfurtiana 

das outras teorias ‘apocalípticas’ dos meios de comunicação de massas que a 

precederam. A separação entre a razão instrumental - massificante e alienante - 

e a razão emancipadora - herdeira do humanismo renascentista e do iluminismo 

- produz uma “contraposição maniquéia” entre uma super-sociedade de 

intelectuais, lúcidos, solitários e esclarecidos e uma turba obtusa de homens-

massa (ECO,2004). Nesse tipo de construção discursiva, a crítica da sociedade 

de massas não tem como pretensão oferecer propostas de superação da 

realidade da qual dissente, mas simplesmente marcar um lugar de enunciação 

externo à multidão dos homens-massa. Em outros termos, tem-se um discurso 
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vaidoso, enunciado por sujeitos que se assumem como portadores da razão 

emancipadora enquanto declaram sua objeção à turba. 

 Entre os mass media do período (mídia impressa, rádio, televisão), 

nenhum sofreu maior influência no interior desse debate do que o cinema. O 

entusiasmo de estetas e intelectuais nas décadas que se sucederam à sua 

popularização enfatizava as potencialidades da montagem como forma de 

construção de uma “geografia criativa”, que produzia um tempo e um espaço 

próprios, assim como sua eficiência para criar associações de ideias 

(EISENSTEIN, 2003). Outros destacavam a ascenção do olho mecânico, que 

descortinava para o homem contemporâneo um olhar desvestido de qualquer 

preconceito ou valoração (VERTOV, 2003). O cinema também foi visto como 

uma forma de representação que rompia definitivamente com a obra de arte 

aurática, criando uma representação de mundo em perfeita sintonia com a 

‘experiência do choque’ característica da modernidade. (BENJAMIN, 2000) 

Havia, ainda, o duplo estatuto da imagem cinematográfica como revelação (pelo 

que é evidenciado na tela como imagem em movimento, com uma imanência 

inegável) e engano (uma vez que cinema é, antes de tudo, artifício), além do 

prazer voyeurístico do espectador que se relaciona sobre a imagem como um 

‘olhar sem corpo’ (XAVIER, 2003). Nessa perspectiva, o cinema era exaltado 

pelo seu pendor revolucionário e pelo leque de possibilidades que abria como 

arte. Passou-se a se considerar a existência de dois cinemas: um autoral, que 

carrega o estatuto de arte. Outro como indústria, marcado com o estigma de 

efêmero, descartável e escapista.  

 As produções dos grandes estúdios americanos (os cinco majors; MGM, 

Paramount, Warner Brothers, 20th Century Fox e RKO, além dos três minor 

majors; Universal, Columbia e United Artists) organizavam seus filmes a partir 

de uma lógica industrial e altamente racionalizada análoga a uma linha de 

montagem, que definia funções menores e as delegava aos técnicos (MATTOS, 

2003). Como em uma fábrica taylorista, cada um deles se reportava a um 

supervisor (o diretor de arte, diretor de fotografia, diretor de montagem); os 

supervisores, consequentemente, reportavam-se a um diretor. Os produtores, 

responsáveis pela captação e gestão dos recursos disponíveis para o filme, eram 
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os seus verdadeiros ‘donos’. Em muitos casos, demitiam diretores que ousavam 

desafiar as ordens impostas e contratavam novos2.  

Como as produções filmadas dessa forma dispunham de orçamentos 

enormes e necessitavam ter um retorno financeiro nas bilheterias igualmente 

favorável – por se tratarem de mercadorias - estruturavam-se em torno de uma 

montagem tradicional e temas já atestados como de predileção do público. Para 

garantir a eficiência desse modelo, os estúdios subdividiram os filmes em 

gêneros, que certificavam ao público as emoções a que seria submetido e os 

temas que seriam historiados na sala escura. Podemos extrair daqui duas 

conclusões bastante concisas. Em primeiro lugar, é no mínimo problemático 

assumir a possibilidade de autoria do filme nesse modelo de produção - mais 

problemático ainda é supor que, caso haja um autor, seja ele o diretor. Em 

segundo lugar, a percepção do cinema como arte no interior desse contexto 

torna-se irrazoável, porque os filmes feitos dessa forma não eram, a priori, 

produções estéticas que tinham como objetivo revelar as intenções profundas de 

uma consciência autoral ou, ainda, levantar problemas complexos. Eles eram 

produtos feitos sob medida para atingir as preferências do público, atualizar sua 

‘fome por redundância’ e atenuar as suas necessidades escapistas. 

É seguro assumirmos que a gênese da noção contemporânea de autoria 

no cinema remete ao contexto do pós-guerra na França, particularmente em 

torno da grande movimentação de críticos, realizadores e cineclubistas que tem 

como marco a fundação do Institut des hautes études cinématographiques 

(IDHEC) por Marcel L’Herbier. Enquanto se consolidava pioneiramente um 

instituto acadêmico dedicado ao estudo de cinema com ênfase na análise fílmica, 

um crescente público de cinéfilos e entusiastas franceses promoveram a criação 

de centenas de cineclubes no período imediatamente posterior à desocupação 

alemã na França. Alguns editores perceberam o crescimento desse nicho e, 

então, passaram a publicar revistas dedicadas à análise pormenorizada de 

filmes para o público em geral. As revistas eram bem variadas, oferecendo 

pequenas biografias de atores, atrizes, produtores e diretores, além de fichas 

analíticas de filmes novos e antigos, nacionais e estrangeiros. As análises mais 

2 O caso do filme O Mágico de Oz (Wizard of OZ, 1939), produzido por Mervyn LeRoy para os estúdios 
MGM é emblemático. Nele, passaram pela direção nomes como Norman Taurog, King Vidor e George 
Cukor até o estabelecimento definitivo de Victor Fleming na função. 
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detalhadas eram denominadas fichas filmográficas e, em muitos casos, podiam 

chegar a quase vinte páginas. Buscavam oferecer para o público neófito 

interessado recursos para que pudesse situar o filme dentro de determinada 

tradição de gênero ou tema. Essas revistas eram ativamente utilizadas nos 

cineclubes para alimentar o debate (os maiores mantinham publicações 

próprias) após as projeções, ritual que se repetia com regularidade entre os 

cineclubes franceses (AUMONT; MARIE, 2004, p.26-27).  

A efervescência desse movimento ocorreu após a II Guerra Mundial. 

Durante a maior parte do conflito, as exportações dos grandes estúdios 

estadunidenses para a Europa sofreram uma grande queda, seja por razões de 

ordem política (como a censura e o protecionismo dos países que viviam sob 

regimes totalitários), seja por razões de ordem sócio-econômica. Com o fim da 

guerra, a abertura econômica, o enfraquecimento das cinematografias nacionais 

europeias em razão do conflito e o Plano Marshall promoveram uma rápida 

abertura para os filmes dos Estados Unidos, que inundaram o mercado europeu. 

Na Itália e na Alemanha, o longo período sob regimes totalitários fez com que os 

filmes americanos se tornassem objetos de desejo pela aura de liberdade e pela 

magia que evocavam, um efeito colateral provocado pela censura (FRAYLING, 

2000, p. 23). Na Inglaterra, a afinidade linguística fez com que o país criasse 

uma forte indústria de filmes com orçamentos modestos para suprir o mercado 

do povery row, mais tarde denominado ‘Cinema B’ nos países de língua inglesa.  

Na França, os cinemas e movimentos cineclubistas passaram a promover 

a exibição de filmes de realizadores dos Estados Unidos, já que, repentinamente, 

centenas de filmes – antes proibidos durante o período de ocupação alemã – 

tornaram-se acessíveis. Ao assistir a diversos filmes de um mesmo diretor em 

um curto período, os críticos e entusiastas franceses começaram a notar certas 

recorrências estilísticas e temáticas nos trabalhos de alguns diretores. Apesar 

de reconhecerem o caráter altamente colaborativo e industrial do cinema 

hollywoodiano, os debatedores passaram a defender a ideia de que certos 

diretores eram capazes de superar as contingências do sistema racional e 
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padronizado a que eram submetidos para deixar seu oeuvre3 na obra 

(BAECQUE, 2010).  

Os cinéfilos, estudiosos, jovens realizadores e críticos de cinema 

franceses organizados no interior dos movimentos cineclubistas já trabalhavam, 

em meados da década de 1940, com a noção de autoria no cinema, 

endereçando-a à figura do diretor. Careciam, contudo, de uma matriz teórica 

capaz de validar essa premissa. Isso só ocorreu em 1948, quando o crítico de 

cinema Alexandre Astruc publicou um pequeno texto em tom de manifesto 

chamado Du Stylo à la Caméra et de la Caméra au Stylo em uma revista de 

cinema de inspiração comunista, a L'Écran Française. Nesse manifesto, Astruc 

propôs a ideia da caméra-stylo ou câmera caneta, advogando a possibilidade de 

o diretor utilizar a sua câmera do mesmo modo que um escritor utiliza a caneta;

assim, seria perfeitamente possível que o estilo pessoal de um diretor 

transpareça no filme, o que seria percebido através de determinados padrões, 

recorrências e usos que não teriam somente o objetivo de contar uma história da 

maneira mais eficiente para o público, mas também expressar uma ideia ou 

conjunto de ideias.  (ASTRUC, 1948). 

O trabalho de Astruc endossava a proposta do italiano Ricciotto Canudo 

celebrizada em um artigo publicado em Paris no ano de 1911, La Naissance d'un 

sixième art. Essai sur le cinematografe, que tornou-se popularmente conhecido 

como o ‘Manifesto das sete artes’, no qual o filósofo defendeu a anexação do 

cinema ao panteão canônico antes composto por três artes plásticas 

(arquitetura, pintura e escultura) e três artes rítmicas (música, dança e poesia). 

A especificidade do cinema residiria justamente em sua capacidade de sintetizar 

todas as manifestações artísticas em apenas uma, sempre margeada pela 

técnica e pela produção industrial, o que o situava “entre o apolíneo e o 

dionisíaco, entre o real e o ideal, entre a Ciência e a Arte [...] num projeto de Arte 

Total”. (BRANDÃO, 2008, p.12). 

O manifesto de Canudo teve grande impacto nos círculos franceses 

dedicados à teoria do cinema e à filologia, em um momento em que dois 

problemas fundamentais pautavam a literatura sobre a estética fílmica; em 

3 Conceito que remete à marca pessoal de um autor sobre a sua obra. Em outra acepção, refere-se ao 
conjunto da obra de determinado artista, que se sustenta sobre determinadas recorrências estilísticas 
e/ou temáticas.  
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primeiro lugar, a questão do uso do aparato (o cinematógrafo) e a nascente 

‘linguagem’ que se atrela a ele (a montagem) com uma intencionalidade artística. 

Em segundo lugar, a questão das relações existentes entre o cinema e outras 

linguagens (MACOVAZ, 2012). 

 O debate sobre a autoria no cinema, portanto, sempre se manteve 

próximo de outro, que opõe arte e indústria. A assunção do cinema como arte, 

ainda que isto ocorra permeado por diversas ressalvas, significaria a admissão 

da autoria, restando discutir sua titularidade (diretor, produtor ou roteirista). A 

refutação do cinema como arte e, consequentemente, a percepção de sua 

natureza industrial, de seu caráter produtor de historietas efêmeras para o 

consumo das massas, implicaria a negação da autoria, já que seria um 

contrassenso imputar a uma única pessoa os créditos por uma obra que só se 

materializa em razão de um enorme esforço coletivo e racionalizado. 

 Para Astruc, o cinema não deveria ser percebido apenas dentro de suas 

expressões históricas mais exitosas no momento em que seu manifesto foi 

escrito. Conforme aponta o autor,  

 
A expressão do pensamento é o problema fundamental do cinema. A 
criação dessa linguagem preocupou todos os teóricos e autores de 
cinema desde Eisenstein, até os roteiristas e adaptadores do cinema 
sonoro. Mas nem o cinema mudo, por ser prisioneiro de uma 
concepção estática da imagem, nem o sonoro clássico, como existe 
ainda hoje, puderam resolver convenientemente o problema. O cinema 
mudo acreditara ter conseguido pela montagem e a associação de 
imagens [...]. E quanto ao sonoro, ele se contentou em adaptar os 
procedimentos do teatro. (ASTRUC, 1948) 

 

 Ao refutar o cinema sonoro clássico, cativo dos procedimentos do teatro 

e o cinema mudo, limitado pela “concepção estática da imagem”, Astruc (1948) 

chama a atenção para a “tomada de consciência que está se concretizando 

sobre o caráter dinâmico [...] da imagem cinematográfica”.  Essa tomada de 

consciência levaria à percepção do filme como um teorema, uma dialética, a 

expressão de um pensamento ou espírito. Ao assistir ao filme L’espoir, de André 

Malraux, o crítico francês chegou a afirmar que “a partir de agora é possível dar 

ao cinema obras equivalentes, pela profundidade e pelas suas significações, aos 

romances de Faulkner [...] aos ensaios de Sartre ou de Camus.” O esforço de 

Astruc teve como principal mérito a defesa da ideia de autoria no cinema em um 

momento em que as majors de Hollywood ganhavam rapidamente o mercado 
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internacional no pós-guerra e aniquilavam os pequenos núcleos de produção 

baseados em premissas que dissentiam da narrativa clássica, da estética do 

melodrama e das grandes produções baseadas em linhas de produção. 

Em conjunto com Astruc, André Bazin, um crítico e mediador dos debates 

da Travail et Culture - uma associação de intelectuais voltada para a educação 

popular - também exerceu influência essencial sobre os jovens diretores 

franceses do final dos anos 1940(AUMONT; MARIE, 2004). Em conjunto com 

Jacques Doniol-Valcroze e Lo Duca, Bazin esteve diretamente ligado à fundação 

da revista Cahiers du Cinema em 1951, principal publicação em língua francesa 

dedicada aos estudos de cinema (e uma das mais importantes do mundo). A 

teoria de cinema canônica do período, produzida sobretudo na França e na 

Rússia durante as décadas de 1920 e 1930, priorizava o estudo das 

potencialidades da fotografia das imagens em movimento, assim como a 

montagem de sequências, buscando compreender como a narrativa fílmica era 

capaz de produzir tanto a emulação de estados da consciência (sonhos, visões 

e epifanias coletivas) como o 'efeito do real' (MACOVAZ, 2012). Nessa 

contextura, valorizava-se sobremaneira o uso dos artifícios que a linguagem 

cinematográfica abria para os realizadores se comunicarem com seu público. 

André Bazin, por sua vez, optou por focar a sua teoria na contramão dessa 

tradição; no lugar da demonstração de virtuosismo técnico antes propagada, 

advogou em favor de uma realização fílmica quase minimalista, destacando a 

complexidade implícita nos planos de sequência e na exploração da 

profundidade de campo, recursos que favoreciam a instrumentalização do filme 

como veículo para representações autorais. A teoria de Bazin teve impacto direto 

sobre a nouvelle vague francesa, particularmente a acepção de que o filme 

deveria ter nele uma impressão detectável pelo espectador como a 'marca 

pessoal do realizador'. Essa forma de realização guardaria vantagens em 

relação ao cinema clássico (o que os franceses denominavam ironicamente 

como 'cinema de qualidade'), em que o diretor se torna invisível, reproduzindo 

com competência técnica recursos já atestados como eficientes para garantir a 

imersão do público no filme; entre esses diretores, Bazin (2005) citava Howard 

Hawks. 

Percebe-se, portanto, que assim como Astruc, Bazin defendia a ideia de 

que o filme deveria representar a visão pessoal de um autor sobre determinado 
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problema. Ao comentar o livro de Georges Sadoul (1963) ‘História do Cinema 

Mundial’, Bazin admirou o esforço monumental e a pretensão de Sadoul, que 

buscava construir uma História Total do cinema, aos moldes do que propunha 

Fernand Braudel, na época diretor da revista dos Annales; por outro lado, 

mostrou-se reticente com a insistência do autor marxista em longas explicações 

que contrapunham a infra-estrutura econômica às superestruturas ideológicas e 

a supervalorização de aspectos de ordem técnica. Conforme aponta Bazin,  

 
O cinema é um fenômeno idealista. A ideia que os homens fizeram dele 
já estava armada em seu cérebro, como no céu platônico, e o que nos 
admira é mais a resistência tenaz da matéria à ideia, do que as 
sugestões da técnica à imaginação do pesquisador [...]. O cinema não 
deve quase nada ao espírito científico. Seus pais não são de modo 
algum eruditos [...], são monomaníacos, desvairados, bricoteurs ou, no 
melhor dos casos, industriais engenhosos (BAZIN, 1991, p. 27). 

 
Essa noção, no autor, derivava do personalismo latente em seus textos, 

talvez em função de sua formação católica.  Tal personalismo fez com Bazin 

estabelecesse com os filmes que analisava uma relação bem distinta do discurso 

de isenção adotado pela crítica. Antes disso, propôs a ‘crítica apreciativa’, 

postura polêmica que, por ter encontrado forte resistência, defendeu 

praticamente sozinho. De acordo com essa acepção, apenas os críticos que 

gostavam de um filme teriam legitimidade para analisá-lo e discuti-lo. Nessa 

perspectiva, Bazin estabeleceu, ele próprio, uma preferência por filmes que 

demonstrassem uma realidade ‘objetiva’, quase documental, negligenciando 

trucagens excessivas e manipulações que se distanciassem da realidade vivida.  

Tanto os trabalhos de André Bazin quanto os de Alexandre Astruc, 

somados a muitos outros que encontravam difusão entre acadêmicos e 

cineblubistas na França, tiveram influência imediata sobre o ensaio de 1954 Une 

certaine tendance du cinéma française, de Françoise Truffaut. O texto de Truffaut 

- um dos mais esmerados seguidores de Bazin - transformou a questão da 

autoria em uma arma de batalha, um imperativo do cinema, a que ele denominou 

'política dos autores'. A proposta de Truffaut rapidamente se espalhou pela 

Europa e, posteriormente, Estados Unidos, influenciando incisivamente as 

gerações seguintes de profissionais dedicados ao cinema - realizadores e 

críticos. Ao contrário dos textos anteriores a ele, que postulavam a necessidade 

de se distanciar da narrativa clássica capitaneada por Hollywood para que os 

288



Anais 
19-22 maio - Londrina-PR 

Universidade Estadual de Londrina 
traços de autoria possam aflorar em um filme, Truffaut assentou sua política em 

três premissas bastante originais. A primeira sustenta que, embora o cinema 

tenha uma natureza inegavelmente coletiva, há espaço para que o filme seja a 

expressão individual de um espírito. Essa expressão pode ser percebida de 

várias formas, entre as quais a recorrência temática - a exemplo do Silêncio de 

Deus sempre revisitado nos filmes de Bergman - os ângulos e movimentos de 

câmera, escolhas criativas na fotografia e enquadramento, o ritmo e o padrão de 

montagem/edição, entre outros. Todos esses elementos, retomados com 

regularidade ao longo de determinada filmografia, dão ao realizador uma forte 

consistência estilística. Truffaut destaca, por exemplo, os nomes de Douglas Sirk 

e Otto Preminger (TRUFFAUT, 1954; SARRIS, 2004, p. 562; GRANT, 2007, p. 

60). 

A segunda premissa aponta que, no cinema, a figura equivalente ao artista 

ou autor é o diretor. Isso ficaria evidente, por exemplo, pela forma como diversos 

diretores atingiam resultados completamente diferentes ao adaptar alguma obra 

literária. A mesma premissa seria capaz de gerar tanto um filme genial como um 

filme medíocre, a depender das escolhas feitas pelo diretor. A terceira premissa 

– e a mais original de Truffaut – é a de que o gênio do diretor e a autoria no

cinema não são encontrados apenas nos círculos respeitáveis do cinema autoral 

e dos filmes de arte, mas também no interior da indústria de Hollywood (GRANT, 

2007, p. 60). Alguns diretores, portanto, seriam capazes de centralizar a 

produção do filme em torno de si de forma muito mais incisiva e contundente do 

que outros no interior da grande indústria, participando ativamente de todas as 

etapas do processo criativo e, quando necessário, decidindo-as por 

arbitramento. Com isso, seriam capazes de driblar as constrições impostas pelo 

rígido sistema de produção dos filmes hollywoodianos, imprimindo sua marca 

autoral. 

Estruturada logicamente em torno da análise da obra de um autor, a 

política dos autores rapidamente foi instrumentalizada como um método 

interpretativo de filmes. Nela, “cada elemento de um filme particular é 

decodificado em função de uma visão do mundo definida pelo analista [e 

imputada ao diretor do filme em questão]”. (AUMONT; MARIE, 2004, p. 37). O 

autor passou a ser percebido como um referencial em torno do qual o discurso 
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da crítica cinematográfica e da análise fílmica se organizam. Obviamente, essa 

abordagem se mostrou carregada de problemas. Conforme aponta Foucault, 

 
Na verdade, se se fala com tanto prazer e sem maiores 
questionamentos sobre a "obra" de um autor, é porque a supomos 
definida por uma certa função de expressão. Admite-se que deve haver 
um nível (tão profundo quanto é preciso imaginar) no qual a obra se 
revela, em todos os seus fragmentos, mesmo os mais minúsculos e os 
menos essenciais, como a expressão do pensamento, ou da 
experiência, ou da imaginação, ou do inconsciente do autor, ou ainda 
das determinações históricas a que estava preso. Mas vê-se logo que 
tal unidade, longe de ser apresentada imediatamente, é constituída por 
uma operação; que essa operação é interpretativa (já que decifra, no 
texto, a transcrição de alguma coisa que ele esconde e manifesta ao 
mesmo tempo). (FOUCAULT, 2008, p. 27). 

 

O texto de Foucault, publicado originalmente em 1969, embora seja 

separado por um hiato de 15 anos do seminal artigo de Truffaut, chama a 

atenção para a função ordenadora que o autor exerce na análise de uma obra. 

Ele funciona como princípio de agrupamento do discurso, “como unidade e 

origem das suas significações, como lastro da sua coerência” (FOUCAULT, 

1998, p. 08). O autor passa a ser, portanto, uma figura ao redor da qual orbitam 

formações discursivas tomadas como um conjunto ordenado e coeso de ideias. 

A figura do autor busca dar lógica e linearidade a uma formação discursiva, 

suprimindo incoerências, pontas soltas e descontinuidades e dando a ver toda a 

obra de um autor como um todo coeso e pautado por um conjunto bem definido 

de proposições técnicas, temáticas e estilísticas. Truffaut não foi alheio a esse 

problema. Se mostrou consciente do caráter eminentemente construído e 

interpretativo do autorismo, deixando isso transparecer no próprio nome de sua 

provocação (‘política’ dos autores). O cineasta francês chegou a afirmar, no início 

da década de 1960, que a noção de auteur “era meramente uma arma política 

para um dado lugar e um dado tempo” (apud SARRIS, 2004, p. 561).  

Três anos após a publicação do texto de Truffaut nas páginas da Carriers 

du Cinemà, os então jovens e desconhecidos Eric Rohmer e Claude Chabrol 

publicaram uma monografia em que faziam uma esmerada análise dos filmes de 

Alfred Hitchcock; o texto de Rohmer e Chabrol tornou-se, então, o adágio teórico 

da política dos autores, que ilustrava sua plausibilidade e aplicabilidade como 

aporte para a análise fílmica (AUMONT; MARIE, 2004, p.34). Em 1957, ano em 

que a monografia foi publicada, a tipologia clássica dos gêneros fílmicos ainda 
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exercia um papel ideológico central na cultura cinematográfica global. Por isso, 

um diretor que havia dedicado quase toda a sua carreira à adaptação de 

narrativas policiais e romances menores sobre crimes para o cinema não poderia 

ser considerado um autor no sentido 'inteiro' do termo. Chabrol e Rohmer, a partir 

de uma minuciosa análise da filmografia de Hitchcock, carregada de exemplos e 

comparações, buscaram demonstrar como, em toda a filmografia do diretor 

americano, a construção em alternância e os movimentos em vaivém - 

particularmente nos momentos de maior tensão - expressam uma constância 

que, segundo eles, encontra-se intimamente ligada ao tema da troca e da 

ambiguidade que perpassa toda a sua obra. Desse modo, o tema da troca é 

alçado a 'marca autoral', assumindo uma expressão simultaneamente moral 

(como transferência da culpa), psicológica (a suspeita), dramática (manutenção 

do suspense; chantagem) e, finalmente, material (o ritmo da narrativa). No texto 

da dupla de críticos franceses, Hitchcock se transforma no 'pai de uma 

metafísica’ (apud AUMONT; MARIE, p. 34). 

Os autores irão procurar a materialização da ideia da troca alegorizada 

sob a forma do retorno e da narrativa elíptica, em vaivém. Ao analisar o filme ‘O 

Desconhecido do Norte-Expresso’ dirigido por Hitchcock, percebem uma matriz 

que guia a narrativa, estendendo esse exemplo para toda a obra do diretor. 

Segundo essa matriz, a linearidade da narrativa é constantemente interrompida 

por uma estrutura temporal circular. A inércia é sempre interposta por um 

movimento giratório e “eis construída a nossa figura, desencadeada a nossa 

reação. Nenhum achado de ‘O Desconhecido do Norte-Expresso’ se desvia 

dessa matriz”. Segue-se a percepção de que “o assassinato, o gosto pela 

maquinação, a perversão sexual, o orgulho doentio, todas essas taras [...] são-

nos representadas de modo bastante abstrato e universal para que possamos 

estabelecer entre as obsessões do herói e as nossas uma diferença de escala” 

(CHABROL, ROHMER, 1984). O método utilizado por Chabrol e Rohmer, que 

coloca em ação as ideias propostas pela política dos autores, inverte 

completamente as práticas da crítica e da análise fílmica de até então. A partir 

daí, em vez de o diretor ser definido e valorado em função dos filmes que 

realizou, ocorre justamente o oposto: os filmes passam a ser definidos e 

valorados em função dos diretores que os realizaram. 
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Com o trabalho de Chabrol e Rohmer sobre Hitchcock, cristaliza-se na 

França uma tradição de estudos de cinema polarizada na figura do diretor que, 

se antes limitava-se apenas a produções menores ligadas à vanguarda – 

legitimamente autorais justamente por ser possível a centralização das decisões 

na figura do diretor – passa a ser associada às grandes produções realizadas 

dentro de rígidos padrões industriais. A figura do autor tornou-se, a partir de 

então, definitivamente ligada à pessoa do diretor, colocando os roteiristas e 

produtores em um patamar menor de importância. É importante salientar que 

essa manobra não corresponde, necessariamente, a um dado ou fato. Antes 

disso, ela foi o resultado de uma articulação política (não se deve negar o traço 

de ironia que permeia o texto de Truffaut) de forças que resultou, exitosamente, 

na imputação do filme – obra coletiva – ao diretor, dando-lhe um rosto, uma 

persona, em torno da qual a crítica centralizaria seu discurso sobre o filme.  

Nesse ponto, o cinema de autor e o cinema de gênero, antes vistos como 

necessariamente antitéticos, se encontram. No interior das produções de 

gênero, argumentará Truffaut, alguns realizadores conseguem controle sobre a 

produção de seus filmes, neles imprimindo sua marca autoral. Contudo, Truffaut, 

influenciado pela noção de diretor invisível de Bazin, distinguia os diretores que 

eram auteurs dos metteurs en scène. Os metteurs seriam aqueles que 

demonstravam competência técnica para a direção, mas não imprimiam seu 

estilo pessoal à estética dos filmes que dirigiam, optando, em vez disso, por 

reproduzir convenções de gênero já consolidadas e eficientes no diálogo com o 

grande público (TRUFFAUT, 1954). A partir daí, o interesse acadêmico pelas 

cinematografias autorais aumenta vertiginosamente, enquanto os filmes 

baseados em fórmulas de gênero, marcados com o estigma da efemeridade e 

do escapismo, são negligenciados.  

A política dos autores polariza o estabelecimento de um cânone dentro do 

cinema a partir da década de 1960 que evidencia a qualidade dos filmes autorais, 

dentro dos quais determinados padrões estéticos e temáticos na filmografia de 

um auteur – dissenções ou releituras de códigos de gênero estabelecidos no 

interior da indústria – passam a ser alvo de interesse de grande parte dos 

estudiosos dedicados ao cinema. Por outro lado, é também nesse momento que 

surgem os primeiros estudos de influência estruturalista e iconológica dedicados 

a determinados gêneros, como o noir e o western em Hollywood. O que se nota, 
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contudo, é que o interesse pelas fórmulas de gênero cresce em íntima relação 

com o ascente interesse pela questão da autoria no cinema, já que só seria 

possível estabelecer pontos de dissensão entre um determinado realizador e os 

códigos do gênero sobre o qual trabalha ao se conhecer quais seriam, afinal 

esses códigos de gênero. Nesse entroncamento é que se tornou possível, por 

exemplo, a singularização da filmografia de John Ford no interior do gênero 

western, ou de Billy Wilder nos filmes noir (GRANT, 2007). 

Curiosamente, a proposição do modelo autoral, que se direcionava mais 

aos realizadores do que aos críticos no momento em que foi escrita (bastando 

lembrarmos que sua consequência imediata foi o surgimento da nouvelle vague 

encabeçada justamente pelos proponentes do modelo), teve suas reverberações 

mais profundas no interior da crítica acadêmica e da análise fílmica. Os reflexos 

da política dos autores no mundo anglófono ainda não haviam sido sentidos até 

1962, quando Andrew Sarris, crítico das revistas Film Culture e Village Voyce, 

publica o artigo Notes on the auteur theory. Nesse artigo, Sarris, sob a pretensão 

de introduzir a política dos autores ao público de língua inglesa, produz um texto 

que instrumentaliza o conceito em uma direção distinta do contexto em que 

estava sendo usado na França, evitando inclusive a sua tradução literal. Cria-se, 

então, a ideia de auteur theory, transmutando a provocação inicial de Truffaut ao 

‘cinema de qualidade’ francês em uma teoria definida pelo esforço, em última 

instância, de hierarquizar e valorar os filmes e diretores conforme o ‘grau’ de 

autoria neles presente. Em seu artigo, Sarris chega ao descalabro de propor uma 

lista com os vinte diretores que, para ele, seriam os mais autorais no momento 

em que o texto foi escrito, incluindo nomes como Hitchcock, John Ford, Buñuel, 

Chaplin e Eisenstein, para citar alguns.  

Atento às críticas que eram lançadas à política dos autores na França, o 

americano se mostra consciente de que o autorismo “não clama nem a dádiva 

da profecia, nem a opção de percepção extracinemática” (SARRIS, 2004, p. 

561). Aqui, o crítico responde às detrações da política dos autores que partiam 

do pressuposto de que ela colocava os filmes – objetos primeiros de qualquer 

crítica ou análise – em segundo plano, entronizando os diretores em um panteão 

e fetichizando-os, de modo que os filmes produzidos pelos diretores 

consagrados dentro do cânone oficial seriam considerados bons filmes 
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independentemente do que fosse projetado para o espectador na tela. Contra 

esse argumento, Sarris defende que, 
Os diretores, mesmo os auteurs, nem sempre se mantém fiéis a uma 
forma, e a crítica nunca pode assumir que um mau diretor irá sempre 
fazer filmes ruins. Não, não sempre, mas quase sempre. E esse é o 
ponto. O que é um mau diretor, senão um diretor que fez muitos filmes 
ruins? Qual é o problema então? Simplesmente isso: o  quanto um 
diretor é ruim não define necessariamente o quanto um filme é ruim 
(SARRIS, 2004, p. 562).  

A partir de sua refutação aos argumentos mais recorrente contra a política 

dos autores, o fetichismo ligado à figura do autor – que imputaria ao filme o valor 

de bom ou ruim de acordo com sua adequação à visão de mundo imputada ao 

diretor - e a negligência da autonomia fílmica, Sarris propõe, a partir de sua 

leitura pessoal de Truffaut, a percepção da função do diretor em um modelo 

pensado como um círculo concêntrico formado por três camadas. A camada 

externa, mais superficial, é a técnica. Conforme o autor, “se um diretor não tem 

competência técnica, ele é automaticamente excluído do panteão dos diretores” 

(SARRIS, 2004, p. 562). Contudo, a competência técnica não é o suficiente para 

que o diretor seja um autor. Antes disso, um diretor com um exímio domínio da 

técnica que não tenha alcançado a qualidade de autor equivale àquilo que 

Truffaut denominou metteur em scène.  

A camada intermediária do círculo proposto por Sarris corresponde ao 

estilo pessoal do diretor. Segundo o polêmico debatedor americano, “sobre um 

grupo de filmes, um diretor precisa exibir certas características recorrentes de 

estilo, que servem como uma assinatura” (SARRIS, 2004, p. 562). Dessa forma, 

retomando a proposta de Astruc e Bazin, o crítico defende a ideia de que “a forma 

como um filme aparenta e se move deve ter certa relação com a maneira como 

um diretor pensa e sente” (SARRIS, 2004, p. 562). O ponto em que Sarris 

singulariza sua proposta em relação ao movimento iniciado no cineclubismo 

francês reside justamente aqui pois, para ele, o estilo pessoal, a exibição de 

motivos recorrentes em uma filmografia, não seria o suficiente para que um 

diretor atinja o status de auteur. Esse status estaria ligado à terceira camada, e 

a mais nuclear, do modelo de Sarris, o sentido interior, que ele defende como o 

trunfo final do cinema como forma de arte, entronizando o projeto lançado por 

Canudo em 1912. Para Sarris,  
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o sentido interior extrapola a tensão entre a personalidade de um 
diretor e o seu material [...]. Não é exatamente a visão de mundo 
projetada por um diretor e nem exatamente a sua atitude diante da 
vida. Ele é ambíguo, em qualquer sentido literal, pois parte dele está 
imersa na especificidade cinematográfica e não pode ser traduzida em 
termos não cinematográficos (SARRIS, 2004, p. 563).  

 

 O trabalho de Sarris atingiu os Estados Unidos com uma força 

inquestionável, remodelando a crítica cinematográfica do país em questão. 

Repentinamente, críticos e analistas tornaram-se adeptos do modelo autoral, 

celebrando filmes realizados por diretores que se adequavam ao modelo e, 

questão e empurrando para as margens do trabalho da crítica aqueles que, por 

qualquer motivo arguido, não se adequassem à fórmula definidora dos auteurs. 

Nesse momento, cristalizou-se a dicotomia que opõe o bom cinema e o mau 

cinema, a partir de um critério de valor que toma como ‘bom’ o filme que se insere 

em uma determinada série autoral, compartilhando com outros filmes do mesmo 

diretor elementos estruturais, técnicos, temáticos e um ‘sentido interior’ que, por 

remeter a uma espécie de metafísica imagética intraduzível em outros termos, 

tornou-se um sofisma que, embora adotado pela crítica, ironicamente não podia 

por ela ser instrumentalizado como categoria de análise – afinal, a crítica 

cinematográfica não pode prescindir do verbo e, raramente, se distancia da 

palavra escrita.  

 O mau filme, por outro lado, passou a ser associado às fórmulas de 

gênero, tidas como modelos pasteurizantes e descerebrados de realização 

fílmica, comprometidos sobretudo com o lucro e a catarse das massas, fazendo 

com que fossem  desconsiderados pela crítica. De certa forma, ainda que 

enviesada, a proposta de Bazin de ‘crítica apreciativa’ prevaleceu. Contudo, o 

critério utilizado para que um filme fosse selecionado como digno de análise não 

foi tanto o gosto pessoal do diretor, mas a sua natureza autoral.  Essa proposta, 

embora tenha tornado-se o dogma referencial para a crítica de cinema nos 

Estados Unidos a partir da década de 1960, não se tornou prevalente sem 

resistência. Entre todas as críticas que foram levantadas contra a auteur theory, 

talvez a mais influente tenha sido a de Pauline Kael, que travou com Sarris nas 

páginas das revistas Village Voyce e The New Yorkers longos debates em 

defesa da prevalência da singularidade do filme sobre o diretor.  
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Pauline Kael assumiu a auteur theory proposta por Sarris como 

mecanicista e preguiçosa. Em uma de suas mais duras investidas contra o 

colega, a polemista da revista The New Yorker afirmou que não entendia “o que 

se passa na cabeça de um crítico que pensa que uma teoria é o que seus colegas 

de profissão precisam porque eles não são bons críticos” (KAEL, 1963, p. 12). 

Para Kael, o modelo crítico popularizado por Sarris não fazia nada mais do que 

transcrever o óbvio de maneira pomposa, buscando repetições e similaridades 

entre filmes de um mesmo diretor e concluindo que, sem o aporte da auteur 

theory, isso não seria possível. Kael coloca a singularidade do filme à frente do 

autor, afirmando que, a adoção do modelo autoral como aporte para a crítica já 

determina, de antemão, a postura do crítico, esvaziando o sentido de seu ofício. 

Para ela, 
Em toda forma de arte, os críticos tradicionalmente notam e 

destacam a forma como uma artista toma emprestado de si mesmo 
(assim como de outros) e como os mesmos motivos, técnicas e temas 
reaparecem frequentemente em seus trabalhos. Isso é óbvio seja 
ouvindo música, vendo filmes, lendo romances, observando atores, 
etc.; nós tomamos como certo que é assim que percebemos o 
desenvolvimento e declínio de um artista (e é necessário lembrar aos 
críticos autorais que repetição sem desenvolvimento é declínio (KAEL, 
1963, p. 13).  

Junto a Pauline Kael, devemos destacar ainda a provocação de David 

Bordwell ao modelo autoral ao propor o filme de arte não como uma antítese aos 

filmes de gênero, mas como um modelo que é, ele próprio, um gênero fílmico. 

Para Bordwell, o filme de arte deve ser compreendido como uma prática bem 

definida dentro do cinema, com uma existência histórica determinada e um 

conjunto de convenções formais que o sustentam, obedecendo a regras bem 

marcadas de produção e fruição. Embora proponha-se como antítese ao modelo 

narrativo clássico e ao encadeamento de eventos na forma de causa/efeito, essa 

forma de cinema também tem suas próprias regras de construção, podendo-se 

encontrar, a partir de uma análise apurada, elementos que a maioria desses 

filmes comungam. Entre esses elementos, estão a adoção de uma narrativa 

menos coesa, que se recusa a resolver os conflitos apresentados na tela; a 

adoção dos princípios da expressividade autoral e do realismo, que pode ser 

tanto erótico como alegórico; a utilização de personagens com maior 

profundidade psicológica e mais ambíguos, além de seus objetivos e anseios 

não serem claramente delineados, como ocorre na narrativa clássica; há sempre 
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como pano de fundo a problemática universal da ‘condição humana’; a 

supressão da ação, que abre espaço para a verticalização psicológica dos 

personagens. Isso porque os filmes de arte, que se definem pela marca autoral, 

estão mais atentos às reações do que às ações dos personagens. Assim, ao 

inverter a lógica da narrativa tradicional, cria-se um cinema em que os efeitos 

psicológicos são apresentados ao espectador, que tenta pinçar na narrativa as 

suas causas (BORDWELL, 2004, p. 718-719). 

Há, ainda, muitos outros motivos compartilhados por esses filmes – que 

buscam na marca autoral a legitimidade para transcender a alcunha de mero 

entretenimento escapista ou de cultura de massas, transmutando-se em high art. 

Entre tais motivos, podemos destacar o uso da imagem do indivíduo atomizado 

debatendo-se contra forças externas incombatíveis, o foco que oscila entre o 

realismo documental e o realismo psicológico, afetando tanto a composição 

cênica como a percepção temporal do filme, uso de profundidade de campo, 

planos longos e câmera móvel e a centralidade da figura do autor. Essa 

centralidade, em Bordwell, funciona não apenas como pressuposto de maior 

liberdade criativa, mas também como chamariz para o público ao qual o filme se 

destina. A marca autoral gera uma expectativa e um prazer de reconhecimento 

do ouevre do diretor na obra, fazendo-se perceber pela violação de determinados 

códigos do cinema de gênero, retirando do gênero fílmico o papel de ordenador 

de discurso e horizonte de expectativa do espectador e endereçando esse papel 

à figura do diretor. Cria-se, então, um quebra-cabeças que não está na história, 

como nos filmes de detetive, mas na própria narrativa: o desafio de desvelar  e 

identificar a marca autoral (BORDWELL, 2004, p. 720).  

Portanto, a política dos autores, construída no contexto do pós-guerra a 

partir da necessidade e desejo de se transformar o cinema em um veículo de 

exposição de ideias, de expressão de um espírito e não somente em uma usina 

de entretenimento escapista, transforma-se, após a sua difusão no mundo de 

língua inglesa, em uma teoria que guia o trabalho dos críticos e, 

simultaneamente, absolutiza um critério valorativo demasiadamente simplista 

para designar um filme como bom ou ruim. Esse critério, ironicamente, acaba 

por produzir um gênero a partir de uma teoria que se propunha como a 

superação dos filmes de gênero. Mais do que isso, o autorismo se transforma 

em um valor de mercado, passando a integrar a agenda das grandes produtoras 
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e a recriar o star system em termos aceitáveis para o público intelectualizado, 

endereçando aos diretores o estrelato antes exclusivo dos belos rostos em close-

up na tela grande. 
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Fotografias e experimentalismo visual em Cuba (1959-1961): o 
jornal Revolución e o suplemento cultural Lunes de 

Revolución. 

Barthon FAVATTO JR. (DH/UEL) 1 

Resumo: 
A comunicação objetiva a apresentação e divulgação de projeto de pesquisa 

homônimo, inscrito na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PROPPG) da 

Universidade Estadual de Londrina (UEL) e circunscrito aos trabalhos 

desenvolvido como membro do Laboratório de Estudos dos Domínios da 

Imagem (LEDI). O projeto abarca a inventariação e a análise das produções 

fotográficas publicadas entre março de 1959 e novembro de 1961 nas páginas 

do Jornal Revolución e de seu suplemento cultural, Lunes de Revolución, 

contemplando a compreensão de como o processo de institucionalização da 

Revolução Cubana foi entendido e/ou representado pelos fotógrafos 

colaboradores desses veículos de formação e informação num estágio crucial do 

campo do Político em Cuba e na América Latina. No corpo de fotógrafos que 

colaboraram com o jornal e com o suplemento encontram-se proeminentes 

nomes da fotografia latino-americana do século XX, entre os quais, o de Alberto 

Korda, Raúl Corral Varela, Ernesto Fernández, Mario García Joya e Osvaldo 

Salas Merino. 

Palavras-chave: Revolução Cubana, fotografia, Cuba. 

1 Docente do Departamento de História da Universidade Estadual de Londrina (UEL). Mestre e 
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(UNESP/Campus de Assis). Autor do livro “Entre o Doce e o Amargo: memórias de exilados 
cubanos – Carlos Franqui e Guillermo Cabrera Infante” (ALAMEDA/FAPESP, 2015). 
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A pesquisa homônima analisa a produção fotográfica publicada entre 

março de 1959 e novembro de 1961 nas páginas do Jornal cubano Revolución 

e de seu suplemento literário Lunes de Revolución, objetivando a compreensão 

de como a Revolução Cubana foi entendida e/ou retratada pelos fotógrafos que 

trabalhavam nesses veículos de informação e formação.  

Na literatura especializada é ponto comum o entendimento de que tanto 

o Revolución quanto Lunes de Revolución estiveram sob a coordenação de uma

geração de intelectuais nacionalistas-revolucionários defensores ou engajados 

na Revolução Cubana, cuja agremiação em torno desses veículos recebeu a 

chancela de Grupo R. No grupo, considerado como a intelligentsia da revolução 

até o ano de 1961, além de proeminentes intelectuais e artistas, tais como, 

Carlos Franqui, Guillermo Cabrera Infante, José Lezama Lima, Vírgilio Piñera, 

Matías Montes Huidobro, entre outros, também colaboraram importantes nomes 

da fotografia cubana do século XX, entre eles: Alberto Korda, Raúl Corral Varela 

(Corrales), Ernesto Fernández, Mario García Joya (Mayito) e Osvaldo Salas 

Merino. Todos responsáveis pela composição de fotografias que, tanto dentro 

quanto fora de Cuba, imortalizaram a Revolução Cubana, compondo 

representações visuais que ainda na atualidade condicionam a produção de 

outras obras visuais sobre Cuba e sua revolução. Entre as quais, filmes, 

documentários, peças de teatro, capas de discos, cartazes, camisetas, murais, 

etc. 

Na estruturação inicial da pesquisa as relações entre 

produção/representação fotográfica foi organizada respeitando três 

agrupamentos temáticos: a) as fotografias jornalísticas; b) as fotografias 

artísticas; c) e, as fotografias de propagandas. No primeiro grupo, que compõe 

o grosso da produção fotográfica publicada nas páginas do Revolución,

encontram-se as fotografias destinadas à cobertura ou ilustração de matérias e 

artigos informativos publicados nas páginas do jornal. Já no segundo, boa 

parcela publicada pelo suplemento cultural Lunes de Revolución, encontram-se 

as fotografias de orientação artística, também entendidas como composições 

visuais que visavam muito mais aspectos estéticos do que informativos, 

buscando ilustrar artigos ou resenhas. E, por fim, as composições voltadas para 

as propagandas, fossem governamentais ou empresariais. Neste último caso, é 
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válido ressaltar que até junho de 1960, quando o plano de estatização ainda não 

ocorrera, inúmeras empresas estrangeiras que atuavam em Cuba veiculavam e 

associavam suas marcas e produtos a mensagens de apoio à revolução política 

em curso. Um caso emblemático foi o da alemã Volkswagen. 

A análise dessas três composições temáticas, bem como das relações 

entre produção/representação fotográfica nelas contidas é de suma importância 

para compreensão da imagem que o Grupo R, em especial, os fotógrafos 

colaboradores tentaram edificar – e, com êxito – sobre a Revolução Cubana e o 

governo revolucionário. Nesse interim, encontram-se diluídas as técnicas de 

enquadramento utilizadas, os recursos abarcados, os cenários e as temáticas 

preferidas pelos fotógrafos, e, sem sombra de dúvida, o mapeamento das 

características gerais das obras por eles produzidas e suas inserções dentro das 

páginas do jornal e do suplemento cultural. Esses espectros nos permitem situar 

com clareza o posicionamento ideológico emanado dessas produções e a 

inserção dos fotógrafos ligados ao Grupo R nos jogos de forças intelectuais e 

políticas latentes na Cuba do período. 

O fato do Revolución e de Lunes de Revolución terem sido órgãos 

informativos oficiais do governo cubano entre os anos de 1959 e 1961 reverbera 

não somente a importância do mapeamento e análise em História dessas 

produções fotográficas como também o contato com um conjunto de 

documentos visuais sabidamente ainda hoje intocados pelos historiadores 

brasileiros. Um conjunto de fontes raras e riquíssimas sobre Cuba e sua 

Revolução cuja pretensão objetiva contribuir permanentemente para com o 

plantel já significativo e reconhecido de pesquisas sobre as fotografias 

revolucionárias. 

 

1. O jornal Revolución e o suplemento Lunes de Revolución: 
O Jornal Revolución surgiu em Cuba, ainda no ano de 1956, no contexto 

da eclosão da luta popular capitaneada pelo Movimento Revolucionário 26 de 

Julho (MR-26/7) contra a ditadura de Fulgêncio Batista y Zaldívar (1952-1959). 

Idealizado por Carlos Franqui, ex-militante do Partido Socialista Popular (PSP) e 

ex-jornalista do jornal comunista Hoy, o periódico que então circulava 

clandestinamente logo se tornou o porta-voz impresso do MR-26/7 (MISKULIN, 
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2003, p. 38). E, ao lado da Radio Rebelde, fundada em 24 de fevereiro de 1958, 

cumpriu importante papel como veículo de amplificação nas cidades das vozes 

guerrilheiras então isoladas na Sierra Maestra. Especialmente, num cenário em 

que, de maneira estratégica, a máquina de propaganda governamental atuava 

no sentido de semear aos quatro ventos informações deturpadas sobre o 

andamento da guerra civil, veiculando notícias favoráveis ao governo e exército 

batistianos. 

Desprovido desses dois veículos informativos, dificilmente seria possível 

ao M-26/7 estabelecer uma eficiente ponte de comunicação entre os rebeldes e 

os militantes das cidades, entre o foco guerrilheiro e o povo de Cuba e, por fim, 

entre a Revolução Cubana e o Mundo. Na mesmíssima proporção, a inexistência 

desses órgãos, também formativos da opinião pública cubana, conservaria 

precários os meios de mobilização dos atores históricos. Em especial, a 

conquista de homens e mulheres, jovens e adultos, dispostos a engrossarem as 

fileiras de combatentes do M-26/7 e, consequentemente, entregarem suas vidas 

à empreitada revolucionária. Assim, entre 1956 e 1959, imerso no contexto da 

luta revolucionária cubana e congregando um seleto grupo de escritores, 

jornalistas e fotógrafos engajados, o Revolución registrou e noticiou ativamente 

em suas páginas os principais episódios da Revolução Cubana, chegando 

também a contar com uma página diária dedicada exclusivamente às questões 

literárias e artísticas, intitulada Nueva Generación (MISKULIN, 2003, p. 38). 

A partir de 1º de janeiro de 1959, com o triunfo da Revolução Cubana e o 

anúncio da fuga da Fulgêncio Batista para a República Dominicana, então sob a 

ditadura de Rafael Leônidas Trujillo, o Jornal Revolución deixou de circular 

clandestinamente para se tornar o órgão noticioso oficial do Gobierno 

Revolucionario. Nessa nova fase, o jornal passou de simples diário a um 

poderoso núcleo de informação, congregando além de outros veículos, boa 

parcela da intelligentsia orgânica revolucionária. 

A historiadora Mariana Martins Villaça (2010, p. 39) aponta que uma das 

primeiras realizações do governo revolucionário cubano após o triunfo na guerra 

civil foi o investimento maciço na criação e fomento de instituições e grupos 

culturais, uma vez que ambicionava a promoção de um desenvolvimento desse 

setor, então considerado estratégico pelos dirigentes revolucionários para a 
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consolidação do novo governo no poder. Como bem avaliou o estudo 

encampado pela historiadora, boa parcela desses investimentos estatais foi 

direcionada às instituições e grupos capazes de realizar a ponte entre as massas 

e o projeto político revolucionário. Principalmente, em veículos de comunicação 

de massa, tais como o cinema, o rádio e a imprensa. 

Entre 1959 e 1961, o Grupo R foi reconhecidamente um dos maiores 

beneficiários desses investimentos, acima mesmo do Instituto Cubano del Arte 

e Industria Cinematográficos (Icaic) e da Revista Casa de las Américas – hoje, 

ainda, internacionalmente reconhecidos órgãos de cultura de Cuba. Em 

comparação com o Grupo Casa, os investimentos governamentais focados no 

Revolución no período permitiram ao Grupo R ampliar os mecanismos de 

atuação no campo do cultural a ponto de conquistar espaço em programas de 

rádio, em canais de televisão, inaugurar uma editora (a Ediciones R) e publicar 

um suplemento cultural, o Lunes de Revolución (MOREJÓN ARNAIZ, 2010, p. 

79). 

Publicado pela primeira vez em março de 1959 o suplemento cultural 

Lunes de Revolución circulou até novembro de 1961, quando foi fechado em 

decorrência de uma suposta falta de papel para impressão em Cuba (LUIS, 

2003). O nome do suplemento decorreu do fato de ele circular as segundas-

feiras (em espanhol, lunes) como encarte do Jornal Revolución, atingindo boa 

parte do público deste (LUIS, 2003). Para dirigir o suplemento, Carlos Franqui, 

diretor do Revolución desde a fundação clandestina, acabou convocando um 

amigo de longa data, o então jornalista e crítico cinematográfico Guillermo 

Cabrera Infante. Mais tarde, já em exílio (1965), Guillermo Cabrera Infante se 

consagraria como um dos maiores romancistas cubanos do século XX, vindo 

após o falecimento (2005) a ser culturalmente repatriado pelo regime castrista 

(cf. MIRABAL; VELAZCO; 2010, p. 335). A pesquisa desenvolvida por Miskulin 

(2003, p. 38) sobre Lunes aponta que, uma vez empossado como diretor do 

suplemento, Cabrera Infante, por sua vez, convidou o jornalista e poeta Pablo 

Armando Fernández para assumir o cargo de subdiretor. A pesquisadora ainda 

reitera que: 
Desde o seu início, Lunes editou textos culturais e políticos, abriu 

espaço para obras ficcionais, ensaios, análises históricas, registros de 

eventos contemporâneos, de Cuba e do Mundo. Dentre seus objetivos, 
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estava a publicação das vanguardas, imbuído do propósito de tornar a 

cultura universal acessível à população cubana. (MISKULIN, 2003, p. 

38). 

 

 A realização dessa ponte cultura universal-povo cubano revelava um 

intento ainda maior por parte dos diretores do Revolución e de Lunes de 

Revolución. A partir de 1959, tanto o suplemento recém-publicado quanto o 

periódico em sua segunda fase (1959-1961), de oficialidade, procuraram 

colaborar para a criação de uma verdadeira cultura cubana a partir da 

contribuição de diversos matizes. Ou seja, no contexto do cenário político que 

se descortinava, e com o apoio financeiro e institucional do governo, o jornal e 

seu suplemento buscaram adequar as linhas editoriais à promoção de uma 

revolução cultural dentro e consonante com a revolução política então em 

andamento em Cuba.  

 Há de se ressaltar que, entre 1959 e 1961, tanto Revolución como Lunes 

ainda não apresentavam uma posição ideológica definida. E isso, em grande 

medida, tanto em decorrência de fatores externos, pertinentes ao próprio 

processo de depuração da Revolução Cubana, quanto ao fator interno de 

composição dos quadros de artistas e intelectuais que formavam o Grupo R. No 

primeiro caso, os estudos de Luiz Alberto Moniz Bandeira (1998, p. 295-296) e 

Richard Gott (2006, p. 267-268) são categóricos ao afirmarem que, apesar de 

Fidel Castro ter anunciado pela primeira vez o caráter socialista do regime num 

discurso pronunciado em 16 de abril de 1961, em vista do sepultamento das 

vítimas do bombardeio estadunidense aos aeroportos de Havana e Santiago de 

Cuba, o alinhamento definitivo de Cuba com a União Soviética somente ocorreu 

no ano de 1968, quando Castro declarou apoio à invasão da Tchecoslováquia 

pelas tropas soviéticas, após a Primavera de Praga. No segundo caso, é válido 

ressaltar que os intelectuais, jornalistas, artistas e colaboradores de Lunes e do 

Revolución, ainda que, ao contrário de Franqui e Cabrera Infante, não estiveram 

engajados diretamente na luta revolucionária, boa parcela era simpatizante do 

MR-26/7 ou apoiou no período da guerra civil a luta popular contra Batista.  

Porta-vozes de diferentes matizes estéticas ou correntes ideológicas, 

alguns do quais de esquerda, a inserção desses artistas e intelectuais no Grupo 

R reverberou em Lunes e no Revolución, configurando uma pluralidade de 
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opiniões fácil e expressivamente perceptível nas páginas do periódico e do 

suplemento. Desse modo, o Grupo R 
[...] tornou-se um espaço para a luta ideológica e as contradições 

políticas presentes no período inicial do processo revolucionário. 

Politicamente, apoiou e divulgou as principais transformações 

desencadeadas com o seu triunfo, dando espaço para a divulgação de 

diferentes concepções políticas que defendiam a Revolução. 

(MISKULIN, 2003, p. 42) 

Esse caráter plural de formação e atuação do Grupo R, bem como a falta 

de uma posição ideológica definida – num momento em que a Revolução de 

esquerda também era plural e carecia de uma posição ideológica definida; ou 

como definiu J-P. Sartre em visita à Ilha: “a revolução molda a si mesma” 

(COHEN-SOLAL, 1986, p. 511) – encontrou para além da simpatia de muitos de 

seus membros e colaboradores à causa e ao governo revolucionário outro 

denominador comum: a crítica aos comunistas e ao realismo soviético. 

Denominador comum que mais tarde, quando do início do processo de 

aproximação política entre Havana e Moscou, repercutiu como motivação – ou, 

o pano de fundo – para o fechamento de Lunes, em novembro de 1961, e, em

1965, para a fusão do Revolución com o jornal Hoy (de orientação comunista), 

originando o Jornal Granma, ainda hoje o impresso oficial de notícias do governo 

cubano. 

No auge de publicação (1960), e, em consonância com a tiragem do 

Revolución, o suplemento cultural Lunes de Revolución chegou a atingir 200.000 

exemplares numa única edição (CABRERA INFANTE, 1996, p. 83). Um número 

fantástico para as publicações cubanas da época, e, ainda, expressivo na 

atualidade. A comparação da tiragem de Lunes com a segunda maior publicação 

cultural cubana do período é ainda mais expressivo. Morejón Arnaiz (2010, p. 

75) atribui que a tiragem da Revista Casa de Las Américas passou de 2000

exemplares/bimestre em 1960 para 4000 em 1962, ano em que Lunes já havia 

encerrado suas atividades. Desse modo, não há como negar a importância e 

força do periódico e de seu suplemento cultural no contexto do período de 

consolidação do governo revolucionário no poder. 
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O caráter oficioso logrado pelo Grupo R, como laboratório cultural e, ao 

mesmo tempo, representante da cultura da revolução, consolidou-se também 

por duas distintas vias, mesmo que complementares, e, sobrepostas. A da 

reivindicação discursivo-representativa: o Grupo R como intelectualidade 

representante da revolução; e, a do reconhecimento extraoficial. Neste último 

caso, deve-se atentar que, para além do reconhecimento do público-leitor, 

certamente, cadenciado pela força discursiva do grupo, sempre em defesa da 

revolução e da edificação de uma nova cultura em Cuba, e pelo poderio de 

abrangência de Revolución e Lunes, coexistiu também, desde os primeiros dias 

após o triunfo, um reconhecimento extraoficial dos intelectuais reunidos no 

Grupo R por autoridades e grupos políticos. O exemplo mais notório de um 

reconhecimento extraoficial do Grupo R pelo governo fora relatado pelo próprio 

Guillermo Cabrera Infante, que, antes de assumir a direção de Lunes de 

Revolución, trabalhou como editorialista do Revolución e como representante do 

ministro da Educação, Armando Hart (MACHOVER, 2012). 

De modo evidente, a estrita relação do Grupo R com os dirigentes 

revolucionários o colocava em evidência e em condição privilegiada no cenário 

intelectual cubano do período quando comparado aos casos e posições logradas 

por outros grupos intelectuais, alguns dos quais, também reivindicadores de uma 

representatividade revolucionária, tal como o já mencionado Grupo Casa. Sobre 

isso, observou sem maior florejo o próprio Guillermo Cabrera Infante: 
Revolución tinha sido a voz que dos porões da clandestinidade 

expunha os pontos de vista do MR 26 de Julho, a organização que 

levou Fidel Castro ao poder […]. À luz do dia, Revolución se 

transformou num jornal de uma influência insuportável: o primeiro de 

Cuba e o único a ter acesso aos recessos mais ocultos do poder no 

governo e na vida política cubana em geral. Além disso, tinha, para 

Cuba, na época um país de aproximadamente 7 milhões de habitantes, 

uma circulação enorme. Lunes se aproveitou de tudo isso e 

transformou-se no primeiro suplemento literário em espanhol da 

América, ou da Espanha, que podia se gabar de sua tiragem [...] Lunes 

tinha muita força – e não apenas literária. (CABRERA INFANTE, 1996, 

p. 83) 
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O privilegiado espaço ocupado pelos membros do Grupo R no gérmen do 

processo de consolidação do novo regime não estava somente restrito ao campo 

do cultural. Como exemplo desse centro de poder nos bastidores do poder há de 

se destacar como exemplo a indicação por Carlos Franqui de cinco dos vinte e 

quatro nomes do primeiro quadro ministerial do Governo Revolucionário. Mais 

além, o Grupo R também logrou cadeiras cativas para seus jornalistas nas 

comitivas de todas as primeiras viagens internacionais de Fidel Castro, 

realizadas em 1959: Venezuela, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina e 

Uruguai. A importância de Carlos Franqui dentro do regime nascente era tanta 

que, em 1961, em vista da aproximação da realização da Assembleia Geral das 

Nações Unidas, o diretor do Revolución recebeu a importante missão de viajar 

ao Brasil e convencer o então presidente Jânio Quadros a votar a favor de uma 

resolução que beneficiaria Cuba (FRANQUI, 1981, p. 121-122). 

No caso dos intelectuais congregados no Grupo R pode-se adiantar que 

a organicidade foi temporária. Isso porque, tal como felizmente recordou o 

historiador Rafael Rojas (1998, p. 160), na Cuba pós-revolucionária a 

organicidade intelectual não podia se enraizar, uma vez que na relação entre os 

atores históricos do político e os atores do intelectual prevalecia uma 

subordinação desses em relação àqueles. Logo, à medida que, ao longo da 

década de 1960, as relações entre Cuba e a União Soviética se estreitaram o 

Grupo R fora perdendo espaço para os intelectuais vinculados ao Partido 

Socialista Popular (PSP), que a partir de 1965 recebeu o nome de Partido 

Comunista Cubano. Villaça (2010, p. 42) atribui que o fator que pesou para a 

hegemonia e ascensão de inúmeros intelectuais comunistas como dirigentes de 

órgãos culturais na década de 1960 se deveu ao fato de que o PSP era o único 

partido aliado ao novo governo que, além de estritas relações com Moscou, 

contava com uma estrutura sólida e quadros intelectuais politicamente ativos e 

experientes. Em outros termos, a estratégia cubana de alinhamento político-

econômico com a União Soviética colocou a intelligentsia comunista em 

evidência dentro do regime, enquanto que os intelectuais e artistas do Grupo R 

– muitos dos quais antigos desafetos dos comunistas – cada vez mais perderam

força, posições e privilégios. Estabeleceu-se assim, dentro do que o Prof. 

Florestan Fernandes (2007, p. 96) intitulou “Revolução na Revolução” (a 
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transição cubana para o socialismo), uma intensa reconfiguração dos quadros 

intelectuais. Além do Icaic, presidido pelo comunista Alfredo Guevara, outros 

órgãos culturais também passaram a ser comandados por militantes ou 

simpatizantes do PSP, entre os quais: a Editora Nacional por Alejo Carpentier; o 

Consejo Nacional de Cultura, por Edith García Buchaca; e a Unión Nacional de 

Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), por Nicolás Guillén (VILLAÇA, 2010, p. 

42-43). 

No transcorrer dessa reconfiguração o primeiro veículo a ser penalizado 

pela ascensão dos intelectuais comunistas foi Lunes de Revolución. Segundo 

Miskulin (2003, p. 160) as críticas dos comunistas ao pluralismo de Lunes 

objetivavam direcionar a publicação a fim que ela se tornasse um instrumento de 

divulgação ideológica do governo. E, mais além, também um instrumento de 

atuação dos intelectuais comunistas e de divulgação da ideologia marxista. 

Desse modo, e diante da resistência do Grupo R em abrir espaço nas páginas 

do suplemento aos comunistas, o PSP, representado pelo então presidente do 

Icaic, Alfredo Guevara, direcionou o ataque pelo flanco. Em 1961, Alfredo 

Guevara por intermédio do cargo ocupado no Icaic censurou e apreendeu o 

curta-metragem P.M., de autoria do diretor Sabá Cabrera Infante (irmão de 

Guillermo Cabrera Infante) e do cinegrafista Orlando Jiménez-Leal. P.M., um 

curta de 23 minutos, em preto e branco, havia sido produzido com recursos 

próprios e um pequeno patrocínio do Grupo R. 

O curta retratava a imagem de uma Cuba pós-revolucionária ainda 

mergulhada na boemia e na prostituição. Imagem que tanto o Icaic quanto os 

comunistas, e, principalmente, o governo revolucionário pretendia desfazer 

sobre Cuba. Principalmente, em âmbito internacional. A censura a P.M. acendeu 

o protesto do Grupo R, situação que, por sua vez, levou Fidel Castro a convocar 

reuniões, em domingos seguidos (16, 23 e 30 de junho de 1961), com a 

participação dos principais intelectuais cubanos, entre os quais o corpo diretivo 

do Grupo R e a intelligentsia comunista. As reuniões ocorreram nas 

dependências da Biblioteca Nacional José Martí e no fechamento dos encontros, 

Fidel Castro proferiu o discurso “Palavras aos Intelectuais”, no qual estabeleceu 

os princípios básicos da política cultural da Revolução, bem como decidiu pela 

manutenção da censura a P.M. (MISKULIN, 2009, p. 34). Foi um golpe certeiro 
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no Grupo R, que ainda via Castro como um forte aliado. Em outubro do mesmo 

ano Guillermo Cabrera Infante recebe uma carta do Ministério da Cultura que 

assinalava a retirada do apoio governamental às atividades do suplemento em 

vista de uma suposta escassez de papel para impressão. Em 6 de novembro a 

última edição de Lunes foi a público, dedicada exclusivamente à obra de Pablo 

Picasso, que na ocasião comemorava oitenta anos. 

2. Experimentalismo visual e a fotografia cubana revolucionária.
De 1959 a 1961 Lunes foi o coração intelectual da Revolução e do

Revolución. Os intelectuais e artistas de peso – muitos dos quais gestados pela 

Revolução Cubana – pertenceram a Lunes. Mas, de todas as marcas impressas 

pelo suplemento no cenário cultural da Cuba pós-revolucionária nenhuma se 

iguala às contribuições visuais por ele alavancadas. Principalmente, no campo 

da fotografia. 

As percepções pela historiografia especializada sobre a importância e os 

papéis cumpridos por Revolución e Lunes de Revolución, bem como por seus 

dirigentes, e, principalmente, no que diz respeito às produções fotográficas no 

contexto da Cuba pós-revolucionária defendem de maneira quase que unânime 

a emergência do aprofundamento do conhecimento histórico sobre esses 

veículos de informação e seus agentes.  Os trabalhos capitaneados por Miskulin 

(2003; 2009) e Villaça (2010) são enfáticos quanto ao reconhecimento da 

importância e dos papéis desempenhados pelo Grupo R e seus veículos. E, 

principalmente, o estudo encampado por Miskulin na compreensão sobre a 

necessidade da historiografia brasileira sobre Cuba em aprofundar os olhares 

sobre as realizações levadas a cabo pelo Grupo R.  

O apelo do Grupo R à linguagem fotográfica em seus veículos impressos 

encontrava duas justificativas. A primeira, de ordem estética, de que era 

necessário revolucionar os modos de produção e apresentação dos periódicos 

cubanos. E, a segunda, de ordem ideológica, de que era necessário informar e 

atingir um maior público-leitor. Inclusive, uma boa parcela da população ainda 

não alfabetizada – cerca de 40% da população total de Cuba (GOTT, 2006, p. 

216). Em sua maioria, habitantes das províncias orientais, em que os acidentes 

geográficos condicionavam isolamento. 
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No grupo colaboraram importantes nomes da fotografia cubana do século 

XX, entre eles: Alberto Korda, Raúl Corral Varela (Corrales), Ernesto Fernández, 

Mario García Joya (Mayito) e Osvaldo Salas Merino. Todos responsáveis pela 

composição de fotografias que, tanto dentro quanto fora de Cuba, imortalizaram 

a Revolução Cubana, compondo representações visuais que ainda na atualidade 

condicionam a produção de outras obras visuais sobre Cuba e sua revolução. 

Dada a importância estética e histórica dessa coleção fotográfica 

originalmente publicada no Revolución e em Lunes, em 1988 a Fototeca de Cuba 

organizou e publicou sob as assinaturas e curadorias de Roberto Fernández 

Retamar2 e María E. Haya o fotolivro Cuba: la fotografia de los años 60. A 

merecida publicação, cujo alcance foi internacional, pode ser entendida como 

expressão do reconhecimento oficial do governo daquele país às contribuições 

desse grupo de fotógrafos à chamada causa revolucionária. Na apresentação do 

álbum, intitulada Invitación a ver, Fernández Retamar reitera que: 
Não resta dúvidas que estamos frente a obras de valor documental, e 

que muitas das quais contribuíram para propagar mundo afora a 

imagem de nossa Revolução [...] Essas fotos de Corrales, Ernesto, 

Korda, Mayito e Salas que o leitor (o observador) tem em mãos hão 

convidado durante anos, com grande beleza e eficácia, a conhecer 

momentos intensos de um grande capítulo da humanidade. Essas fotos 

[...] são hoje, e serão também amanhã, homenagens que a arte rendeu 

ao extraordinário acontecimento que é a Revolução Cubana, e que a 

esta altura já não podemos imaginá-la sem essas obras que ela tornou 

possível, e que seus artistas transformaram em realidade. 

(FERNÁNDEZ RETAMAR, 1988, p. 8)3 

Entre as fotografias produzidas pelos colaboradores do Revolución e de 

Lunes encontramos Entrada de Fidel a La Habana (Imagem 1) e Guerrillero 

Heroico (Imagem 2), ambas de autoria de Alberto Korda. 

2 Roberto Fernández Retamar (1930 -) é poeta, professor universitário, crítico e ensaísta cubano. Durante a 
luta revolucionária pertenceu aos quadros do grupo clandestino Resistencia. Após o triunfo da revolução 
foi eleito (1961) secretário-coordenador da União Nacional de Escritores e Artistas de Cuba (UNEAC). De 
1965 a 1989 (no ano anterior havia organizado o fotolivro em questão), Fernández Retamar dirigiu a revista 
Casa de las Américas. (CABRERA INFANTE, 1996, p. 494). 
3 Tradução livre do pesquisador. 
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Imagem 1: Alberto Korda. Entrada de Fidel a La Habana, 1959. Fonte: Cuba, la fotografía 

de los años 60. 

 Na composição, Fidel Castro, à direita, é acompanhado pelo guerrilheiro 

Camilo Cienfuegos. Ambos desfilam triunfantes pelas avenidas de Havana no 

famoso Jeep de la Libertad, em 8 de janeiro de 1959. Há de destacar um buraco 

de bala no vidro do automóvel, e, ao fundo, a presença de um militar em uniforme 

oficial. Provavelmente, um detrator do regime do ditador Fulgêncio Batista e 

pertencente aos quadros da Marinha. Num esforço de síntese, pode-se atribuir 

à fotografia de Korda a representatividade da dinâmica mutante da esfera do 

político naqueles dias que Cuba estava imersa no olho do furacão revolucionário. 

Em que papéis eram trocados e antigos desafetos ou inimigos passavam a 

apoiadores, e vice-versa.  

 
Imagem 2: Alberto Korda. Guerrillero Heróico, 1960. Fonte: Cuba, la fotografía de los 

años 60. 
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Na imagem, certamente, a mais emblemática e conhecida fotografia 

produzida em Cuba, Che Guevara encontra-se em momento reflexivo durante 

cerimonial às centenas de vítimas da explosão da embarcação de bandeira 

francesa, La Coubre. O navio aportado em Havana estava carregado com 

equipamentos bélicos quando explodiu em 4 de março de 1960. A foto foi sacada 

por Korda para o Revolución. E, frente às raras imagens de Che, já que não 

gostava de ser fotografado, o olhar de Korda “logo se espalhou pelo mundo, para 

acabar se transformando no famoso pôster que iria ornamentar tantos quartos 

de adolescentes.” (ANDERSON, 1997, p. 535) 

3. Breve imersão histórica do fotojornalismo cubano das décadas de
1950 e 1960.

Como cada indivíduo, cada sociedade e cada grupo artístico-intelectual 

possui uma dinâmica própria de conferir sentido ou representar a realidade, 

Chartier (1988) confere especial atenção à questão das lutas de representações. 

Para o trabalho do historiador, a análise das lutas de representações tem tanta 

importância quanto às das lutas econômicas na tentativa de compreender os 

mecanismos utilizados por um grupo político e/ou intelectual no intento de impor 

seus valores, sua concepção de mundo e seu domínio sobre o outro. Não por 

acaso, Boris Kossoy (1999) nos adverte que as fotografias “constituem uma 

segunda realidade, construída, codificada, sedutora em sua montagem, em sua 

estética, de forma alguma ingênua, inocente, mas que é, todavia, o elo material 

do tempo e do espaço representado.” Logo, pode-se auferir que as imagens, em 

especial, as fotográficas, articulam como importantes ferramentas do jogo 

simbólico de “conquista de corações e mentes” (BARBOSA, 2006, p. 17). 

No tocante à História latino-americana esse poder simbólico das imagens 

adquire contornos especiais. Em seu livro “A Guerra das Imagens: de Cristóvão 

Colombo a Blade Runner (1492-2019)”, de 2006, Serge Gruzinski afirma que 

desde as primeiras décadas do século XVI os conquistadores espanhóis 

utilizaram as imagens como instrumentos de dominação e conversão dos povos 

indígenas empreendendo uma verdadeira guerra de imagens. De maneira 

análoga, não se pode suprimir a importância das imagens, novamente, em 

especial, das fotográficas, como registros históricos e/ou constituidoras de 
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representações nas revoluções latino-americanas no século XX. Durante a 

Revolução Mexicana (1910-1917), por exemplo, à medida que o primeiro 

processo revolucionário latino-americano contemporâneo cambiava de 

protagonistas as fotografias de autoria da família Casasola também se 

adequavam à ordem recém-estabelecida, o que revela que a criação fotográfica 

estava submetida às mudanças do processo político (BARBOSA, 2006, p. 244). 

 Vale ainda destacar que, na América Latina, a fotografia transpassou por 

diversas etapas temáticas bem distintas. Para Gutiérrez Viñuales & Gutiérrez 

(1997), a primeira temática recorrente nas fotografias produzidas na porção 

latina do continente americano foi a “paisagística”, em sua maioria elaborada por 

viajantes documentaristas europeus. Essa etapa temática perdurou durante todo 

o século XIX. Num segundo momento, e ainda conforme o autor, a fotografia 

latino-americana adentra os recônditos do privado, estabelecendo o domínio da 

temática retratista, cuja duração ultrapassa os limítrofes temporais do século 

XIX. No mesmo período há ainda que sublinhar a prática de fotografias de 

temáticas antropológicas e o início dos trabalhos dos chamados fotógrafos de 

guerra e catástrofes. Neste último caso, experiência advinda das atuações 

documentaristas de fotógrafos na Guerra Americano-Mexicana (1846-1848), na 

Guerra do Paraguai (1864-1870) e na Guerra do Pacífico (1879-1882). Sendo a 

primeira, por seu turno, “a primeira guerra para onde jornais enviaram 

correspondentes, tendo mesmo um daguerreotipista anônimo realizando uma 

série de fotos de oficiais e soldados” (SOUSA, 2000, p. 26). 

 Apesar de muitas vezes abarcarem temáticas bélicas, de conflitos, as 

fotografias produzidas em torno das revoluções latino-americanas estão 

inseridas numa outra ordem de classificação que não a fotografia de guerra e 

catástrofes. Em maioria, elas estão circunscritas ao ramo do fotojornalismo, uma 

vez que inúmeros de seus autores (fotógrafos) trabalham ou trabalharam para 

agências de notícias ou companhias fotográficas que prestam serviço para 

conglomerados de informação. Deve-se recordar que mesmo que o 

fotojornalismo tenha surgido da fotografia de guerra e catástrofes é justamente 

o meio de produção que confere ao fotojornalismo uma circunscrição 

diferenciada não importando a temática abarcada. Da mesma maneira, vale 
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lembrar que, ainda que surgido no século XIX, o fotojornalismo é um ramo que 

Principalmente, após a Segunda Guerra Mundial (SOUSA, 2000). 

Em Cuba, o fotojornalismo adquire grande projeção nas décadas de 1950 

e 1960. Em parte, a projeção do fotojornalismo no país e no período pode ser 

explicada tomando como exemplo a conjuntura internacional. No pós-guerra 

ocorreu um vertiginoso crescimento no número de revistas especializadas em 

fotografia, bem como houve na América Latina uma inserção massiva da foto no 

lugar do retrato à mão na publicidade (GUTIÉRREZ VIÑUALES & GUTIÉRREZ, 

1997, p. 407). Ao mesmo tempo, e, em razão dos “feitos de guerra”, os 

fotojornalistas adquirem um crescente reconhecimento social. O olhar presente 

do fotógrafo passa a preencher a lacuna do olhar “ausente” do público, o que 

implica num maior reconhecimento deste em relação ao trabalho daquele.  

No período abarcado pela pesquisa, o fotojornalismo cubano sob a égide 

da Revolução e do Revolución intentou o rompimento com os cânones estéticos 

do fotojornalismo europeu e estadunidense, promovendo o fomento de uma arte 

fotográfica que se postulava genuinamente latino-americana e engajada, e, que 

posteriormente serviu de modelo para inúmeros fotojornalistas latino-

americanos, inclusive, chilenos, na década de 1970. Ou seja, a produção 

fotográfica cubana do período caracterizou-se pela inscrição explícita no interior 

da foto da imagem do destinatário, o público. E fora justamente determinando o 

público ao qual se dirigia que o fotojornalista engajado cubano situava sua obra 

política e socialmente transferindo ao leitor ideias, valores e julgamentos quase 

sempre partilhados pelos próprios receptores do discurso fotográfico. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os movimentos sociais não podem ser desvinculados do corpo de 

imagens que os perpassa. Assim, os fotógrafos do Grupo R não apenas 

retrataram os episódios cruciais de uma importante página da História da 

América Latina, criando ícones e representações de acordo com determinadas 

perspectivas do jogo político, como também as compartilharam nacional e 

internacionalmente, edificando uma Cultura Visual e influenciando na modelação 

de um “Olho de Época” sobre Cuba e sua Revolução. As fotografias por eles 

produzidas auxiliaram, nesse sentido, a consolidar imaginários não somente 
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acerca dos indivíduos – atores históricos – envolvidos nesses processos, mas 

também em torno da revolução e da sociedade em que atuaram. Se por um lado 

se pode afirmar que revoluções são feitas de sangue e suor. Por outro, é 

plausível dizer que a Revolução Cubana também o fora por cliques e imagens. 

Nesse sentido, para além de meros espectadores sociais, esses 

fotógrafos do Grupo R também se colocaram como verdadeiros agentes 

revolucionários. E, o grupo a qual pertenceram como uma organicidade que, 

mesmo imersa num contexto estrutural maior, não raras vezes limitador de seu 

modus operandi, caracterizou-se como expressão e modelo continental do 

deslocamento de um paradigma tradicional de ação para outro de mobilização 

social que, de um modo ou de outro, por vezes complementou e endossou o 

projeto revolucionário advindo de “cima para baixo”, e, noutras, adquiriu força e 

contornos próprios. 
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Quando a imagem transcende: potencialidades e limitações 
das metodologias de análise em fotografia 

Rosana Aparecida Reineri UNFRIED (Universidade Estadual de Londrina)1 

Resumo: 
Este trabalho visa demonstrar a pluralidade de interpretações de uma imagem 

fotográfica, própria de seu caráter polissêmico, e discorrer sobre as 

dificuldades que as diferentes teorias e metodologias de análise encontram 

para interpretar a intencionalidade de comunicação do fotógrafo. Para tanto, 

elegeu-se como objeto de estudo a imagem vencedora do concurso World 

Press Photo / 2013, tomada pelo fotojornalista Paul Hansen, em novembro de 

2012 durante conflitos que atingiam a região da Cidade de Gaza. A imagem foi 

aqui analisada, com base em três teorias distintas, propostas após os anos 

1980, período em que surgiram importantes estudiosos interessados em 

desvendar os meandros fotográficos. As metodologias aqui utilizadas foram: os 

conceitos do “isto foi encenado” descritos por François Soulages; a iconografia 

e a iconologia, primeiramente desenvolvida por Erwin Panofsky para a análise 

de obras de arte e, mais tarde, adaptada ao universo fotográfico por Boris 

Kossoy e a intencionalidade de comunicação proposta por Paulo César Boni. 

Tais teorias foram desenvolvidas com o intuito de oferecer ferramentas efetivas 

de análise de imagens, no entanto, muitas vezes, não são capazes de abarcar 

a intenção real do fotógrafo no momento da tomada. 

Palavras-chave: Fotografia e polissemia, World Press Photo, Paul Hansen, 

Intencionalidade de comunicação do fotógrafo. 

1 Mestranda em Comunicação na Universidade Estadual de Londrina - bolsista CAPES - e-mail: 
rosanareineri@gmail.com. Trabalho orientado pela Profa. Dra. Simonetta Persichetti da 
Faculdade Cásper - e-mail: spersich@uol.com.br. 
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1. Introdução

Segundo o pesquisador Boris Kossoy (1999, p. 57), toda imagem 

carrega dentro de si um enigma, independentemente do tipo que for e para que 

ela será utilizada. Este mistério se esconde por trás da aparência pura e 

simples, pois está alocada em uma dimensão além da visibilidade registrada. 

A partir da década de 1980 - com a entrada da fotografia no universo 

artístico de museus e galerias de arte - surgiu a necessidade de se discutir 

acerca da ontologia dessas imagens, “aprofundando não só o ato fotográfico 

em si, mas também a consequência da recepção das imagens nas mais 

variadas áreas do conhecimento”. (PERSICHETTI apud SOULAGES, 2010). 

 Neste período surgiram uma série de importantes teóricos que se 

debruçaram sobre a investigação dos elementos visíveis, invisíveis e 

compositivos da fotografia e propuseram metodologias a fim de oferecer 

ferramentas eficientes para utilização em análise de imagens. 

Em 1998 François Soulages propôs a substituição do “isto existiu” 

defendido por Roland Barthes pelo “isto foi encenado”, discutindo a 

possibilidade de criação de ilusões pela fotografia a partir do ponto de vista do 

fotógrafo. Em 1999 Boris Kossoy lança o primeiro livro de sua famosa tríade, 

no qual descreve a adaptação da metodologia da iconografia e iconologia - 

desenvolvida inicialmente para a análise de obras de arte - para a utilização em 

análise de fotografias. E, por fim, no início dos anos 2000, o pesquisador Paulo 

César Boni propõe a análise por meio da discussão acerca da intencionalidade 

de comunicação do fotógrafo. 

Porém, pela possibilidade de múltiplas leituras e interpretações, próprias 

do caráter polissêmico da fotografia, é difícil saber exatamente o que o autor, 

de fato, deseja demonstrar. É possível somente inferir quais são suas 

“possíveis intenções” por meio de estudos dos recursos e elementos da 

linguagem utilizados pelo fotógrafo, sem a garantia, no entanto, de que a 

análise realizada pelo observador será fiel à intenção de quem produziu a 

imagem.  
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Tomando as teorias citadas como ponto de partida, este trabalho analisa 

a fotografia (Figura 1) ganhadora do concurso World Press Photo/20132- 

considerado o maior concurso internacional de fotojornalismo - e confronta as 

informações obtidas pelas análises com o depoimento do fotojornalista Paul 

Hansen em entrevista concedida após a premiação, a fim de observar se as 

inferências realizadas com base nas metodologias, de fato, coincidem com as 

pensadas pelo fotógrafo no instante da tomada.  

Figura 1 – Fotografia vencedora do concurso World Press Photo em 2012, 
tomada pelo fotógrafo Paul Hansen em Gaza 

 

 
 

Fotografia: Paul Hansen 
Fonte: http://www.worldpressphoto.org/awards/2013/spot-news/paul-hansen. Acesso em 10 

nov. 2014 
 
 
 
2. “Isto foi encenado” de François Soulages 

2 A World Press Photo é uma organização independente e sem fins lucrativos, fundada em 
1955 em Amsterdã, na Holanda. O objetivo dessa organização é apoiar e promover uma 
elevação dos padrões do fotojornalismo mundial. Suas atividades incluem concursos anuais de 
fotojornalismo e exposições das fotografias premiadas em diversos lugares do mundo. 
(WORLD PRESS PHOTO, 2013). 
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Em seu livro Estética da fotografia: perda e permanência - originalmente 

lançado na França em 1998 e no Brasil somente 12 anos mais tarde - François 

Soulages propõe um estudo sobre a estética fotográfica e discute a 

necessidade da criação de uma filosofia da fotografia que possa estudar a 

imagem fotográfica a partir de uma característica que seja própria deste tipo de 

imagem: a fotograficidade. Esta característica é explicada por Soulages (2010), 

como sendo a referencialidade que a fotografia, mais do que a pintura, mantém 

com o real que lhe deu origem. 

No entanto, o autor mostra-se contrário ao conceito de “isto existiu”, 

descrito por Roland Barthes, que defende a fotografia como prova de que o 

evento retratado de fato existiu, e acredita que este conceito deva ser 

substituído pelo “isto foi encenado”. Isto porque, segundo ele, toda fotografia 

pode ser duplamente enganosa. De um lado, ela pode ser enganosa no 

momento anterior à tomada por meio de uma encenação - seja realizada pelo 

fotógrafo ou pelo fotografado – e, por outro, após a tomada da imagem, no 

momento da revelação e da cópia. (SOULAGES, 2010). 

O autor explica que a encenação pode estar presente em todas as 

categorias de fotografia e apresenta cinco campos, nos quais essas fotografias 

se enquadram, escolhidos com a finalidade de exemplificar seus 

apontamentos. São eles:  a fotografia de reportagem, doméstica, erótica ou 

pornográfica, publicitária e, por último, ele aborda algumas doutrinas sobre a 

fotografia e, particularmente, a afirmação de Barthes sobre o “isto existiu”. 

 O primeiro campo diz respeito à fotografia de reportagem, que possui o 

dever de mostrar os fatos como eles “verdadeiramente” aconteceram. Esta 

categoria de imagens apresenta-se como uma espécie de mediadora através 

da qual é possível ao observador estar em diversos lugares ao mesmo tempo, 

presenciando os acontecimentos como se ele mesmo os estivessem 

vivenciando. No entanto, segundo Soulages (2010, p. 25), estas imagens 

podem sofrer adulterações impulsionadas por razões políticas, ideológicas, 

comerciais e financeiras, dependendo do veículo que está pagando a 

produção. 

O segundo, se refere à fotografia doméstica, ou seja, aquela tomada em 

casa ou em qualquer outro ambiente descontraído, como por exemplo em 

viagem de férias e confraternizações com a família e amigos. Tais imagens nos 

322



 Resumos 
19-25 maio - Londrina-PR 

Universidade Estadual de Londrina 
permitem a volta ao passado e a comparação da maneira como vivíamos antes 

em relação ao agora. No entanto, de acordo com Soulages (2010, p.25), quase 

todas as fotografias desta categoria são encenadas. Isto porque, seja de forma 

consciente ou não, de maneira mais ou menos incisiva, todas as pessoas são 

impelidas a representar diante de uma câmera fotográfica e daquele que é o 

responsável pela tomada da fotografia.  

O terceiro campo apontado pelo autor se refere à fotografia erótica ou 

pornográfica. Esta fotografia possui a pretensão de oferecer ao observador 

uma prova de uma ação real que merece ser olhada e o leva a acreditar que  

sua imaginação é inferior àquela imagem tomada. No entanto, na visão do 

autor (2010, p.25), estas imagens são “artificiais ao máximo”, uma vez que 

 
O corpo fotografado pode sempre simular o desejo; a fotografia desse 
corpo não prova nada, a não ser um jogo e uma encenação 
comerciais e inautênticos. Nunca é um corpo para o observador, é 
apenas uma foto. É o dinheiro que faz tudo (a ilusão e o desejo): o 
dinheiro do filme fotográfico e o dinheiro recebido e trocado entre o 
modelo, o fotógrafo, o comerciante e o cliente. 

 

O quarto campo é ocupado pela fotografia publicitária, que possui a 

função de se mostrar como o real e fazer crer que este real é desejável e deve, 

portanto, ser consumido. O autor acrescenta que esta imagem pode ser ainda 

mais eficiente que o próprio real, uma vez que o real não é capaz de impelir o 

observador a sonhar enquanto as imagens utilizadas pela propaganda 

possuem esta capacidade. No entanto, Soulages (2010, p.26) destaca que 

todos sabem que este tipo de fotografia á concebida com o intuito de iludir o 

observador, que por sua vez, conhece a natureza dessas imagens, mas 

repetidamente acredita nas mensagens passadas por elas. Ele destaca que a 

fotografia publicitária, portanto, não é capaz de provar nada “a não ser que a 

publicidade permite que a mercadoria seja comprada e com frequência 

consumida”. 

Por fim, o quinto e último campo dado como exemplo destaca a 

afirmação de Roland Barthes sobre o que ele chama de “isto existiu”. De 

acordo com os pensamentos de Barthes a fotografia pode ser encarada como 

uma prova irrefutável de que aquele evento, de fato, aconteceu. Soulages 

(2010, p.26) acredita que talvez fosse necessária a alteração do “isto existiu” 
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para o “isto foi encenado”, uma vez que esta afirmação possui a capacidade de 

esclarecer melhor acerca da natureza da fotografia. Segundo ele 

Diante de uma foto, só podemos dizer: “isto foi encenado”, afirmando, 
dessa maneira, que a cena foi encenada e representada diante da 
máquina e do fotógrafo; que não é o reflexo nem a prova do real; o 
isto se deixou enganar: nós fomos enganados. Ao termos uma 
necessidade tão grande de acreditar, caímos na ilusão: a ilusão de 
que havia uma prova graças à fotografia... 

No caso da imagem aqui estudada (Figura 1) podemos afirmar que se 

trata de uma fotografia de reportagem, uma vez que ela foi produzida para a 

publicação em um jornal de circulação diária. Ela tenta, portanto, restituir a 

cena que lhe deu origem e oferecer ao leitor a possibilidade de conhecer um 

pouco da dura realidade vivida pelas pessoas retratadas. No entanto, por mais 

bem intencionada que ela possa parecer, ela não é capaz de transmitir o real, 

uma vez que a fotografia tomada é apenas um dos múltiplos recortes possíveis 

desse real que se apresenta ao olhar do fotógrafo.  

Outro ponto importante destacado por Soulages (2010) e que serve 

como norteador aos pesquisadores de imagens é a distinção entre “fotografia 

direta” e “fotografia encenada” feita por Jean-Claude Lemagny. Este 

especialista em fotografia contemporânea apresenta de um lado a “fotografia 

direta”, que explora a realidade que é apresentada à visão do fotógrafo, tais 

como a fotografia de reportagem, retrato e de paisagem e, de outro, a 

“fotografia encenada” que é a “fotografia subjetiva, manipulada, autônoma, que, 

ela própria, é exploração de uma realidade: realidade do próprio meio 

fotográfico”. (LEMAGNY apud SOULAGES, 2010, p.65). Ou seja, se a 

“fotografia direta” pode ser considerada uma espécie de acidente natural - algo 

aconteceu e o fotógrafo captou - a “fotografia encenada” não passa de uma 

construção cultural. 

Portanto, a figura 1, pode ser considerada uma fotografia direta, uma vez 

que se trata de uma fotografia de reportagem. Neste caso, o fotógrafo tomou - 

mesmo que sob seu ponto de vista particular - a imagem de um acontecimento 

que de fato existiu. No entanto, no momento em que esta fotografia foi 

premiada em um concurso e foi exposta ao redor do mundo em uma 
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exposição, ela passa a habitar a esfera da fotografia encenada, culturalmente 

construída.  

Neste momento deve ser levado em consideração o contexto no qual o 

objeto fotografia está inserido. Ele migra do universo dos sem-arte (imagem 

originalmente produzida para reportagem de um jornal, sem pretensões 

artísticas) para o da arte (imagem passível de ser exposta em museus e 

galerias de arte).  

3. Adaptação da iconografia e iconologia por Boris Kossoy

O termo iconologia foi inserido pela primeira vez na história da arte em 

1593, quando foi publicado pelo escritor italiano Cesare Ripa um livro 

renascentista de imagens sob o título Iconologia. Este livro, composto como 

uma espécie de enciclopédia ilustrada, foi elaborado com o objetivo de servir 

aos artistas da época e orientá-los na representação de subjetividades, tais 

como virtudes, vícios, sentimentos e paixões humanas. Para isso, apresentava, 

em ordem alfabética, alegorias correspondentes a esses temas, seguidas por 

descrições detalhadas das particularidades de cada imagem e por definições 

baseada em textos clássicos e contemporâneos.  Essa obra foi considerada um 

tratado de arte e uma referência para o estudo da iconografia, cujo termo, só 

começaria a ser utilizado no início do século XIX. (UNIVERSITÀ DI BERGAMO, 

2008). 

A volta desses dois termos, ao cenário artístico, durante as décadas de 

1920 e 1930, se deu como forma de reação à análise formal de pinturas, que 

preponderava à época e privilegiava a composição ou a cor das telas, em 

detrimento do tema retratado. Burke (2004, p.44) explica que os iconografistas - 

como eram chamados os historiadores da arte que se opunham à 

superficialidade na interpretação das imagens, feitas pela análise formal - 

pregavam a ideia de que “as pinturas não são concebidas simplesmente para 

serem observadas, mas também para serem lidas”. Portanto, esses 

historiadores buscavam enfatizar o conteúdo intelectual das obras de arte, bem 

como sua filosofia ou teologia implícita. 

O grupo mais famoso de iconografistas, de que se tem registro, seria 

encontrado na Escola de Warburg, em Hamburgo, anos antes da ascensão de 
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Hitler ao poder na Alemanha. Esta escola, fundada por Aby Warburg, em torno 

da biblioteca criada por ele, foi posteriormente transferida para Londres em 

decorrência da ascensão nazista (CATALÀ DOMÈNECH, 2011, p.79). 

 Além de Warburg, faziam parte desse grupo 
 

[...] Fritz Saxl (1890-1948), Erwin Panofsky (1892-1968) e Edgar Wind 
(1900-1971), estudiosos com boa educação clássica e grande 
interesse por literatura, história e filosofia. O filósofo Ernst Cassier 
(1874-1945) era outro membro desse círculo de Hamburgo e 
compartilhou o interesse por formas simbólicas. (BURKE, 2004, p.45). 

 
A principal ideia defendida por esses estudiosos é que as obras de arte, 

mais do que a imagem representada na tela (explícito ou visível - iconografia), 

pode esconder uma série de mensagens de cunho religioso ou moral por meio 

de simbolismos disfarçados nas cenas do cotidiano (implícito ou invisível - 

iconologia).  

Dos iconografistas empenhados em desvendar o conteúdo implícito das 

obras de arte, foi Erwin Panofsky o responsável pela síntese das ideias 

discutidas na Escola de Warburg em um famoso artigo, intitulado Iconografia e 

Iconologia: uma introdução ao estudo da arte da renascença. 

Neste artigo, Panofsky (2011, p.50), classifica três níveis de 

interpretação que correspondem a três níveis de significado. O primeiro, 

voltado ao significado primário ou natural, é o da descrição pré-iconográfica. 

Esta descrição consiste na identificação de formas puras, bem como de objetos 

e eventos presentes na imagem. O segundo nível, voltado ao significado 

secundário ou convencional, é o da descrição iconográfica. Diferente do nível 

anterior, este consiste não somente na descrição pura e simples dos objetos 

retratados, mas na ligação das composições da imagem com assuntos e 

conceitos. O terceiro e último nível, voltado ao significado intrínseco ou 

conteúdo, é denominado descrição iconológica. Esta descrição é definida pela 

descoberta e interpretação dos valores simbólicos presentes na imagem.  

 Sobre as diferenças desses dois últimos níveis, Panofsky (2011, p.53) 

explica que o sufixo “grafia” deriva do verbo grego graphein, que significa 

escrever. Relata o que está “escrito” na imagem. Trata-se, portanto, de um 

método puramente descritivo, ou seja, “coleta e classifica a evidência, mas não 

se considera obrigada ou capacitada a investigar a gênese”. Já o sufixo “logia” 
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deriva de logos, que significa pensamento (razão). Iconologia, portanto, é um 

método 
[...] de interpretação que advém da síntese mais do que da análise. 
Assim como a exata identificação dos motivos é o requisito básico de 
uma correta análise iconográfica, também a exata análise das 
imagens, estórias e alegorias é o requisito essencial para uma correta 
interpretação iconológica. (PANOFSKY, 2011, p.54). 

Panofsky acreditava, portanto, que a partir da análise das formas 

identificáveis presentes na imagem - tais como objetos, situações e gestos – 

seria possível resolver o problema do desvelamento do conteúdo que esta 

imagem carrega consigo, ou seja, por meio dos elementos oferecidos pela 

imagem, seria possível buscar a realidade a qual ela faz menção. (CATALÀ 

DOMÈNECH, 2011, p.243). 

Baseado na termologia e na aplicabilidade descrita por Panofsky, o 

pesquisador brasileiro Boris Kossoy adaptou a iconografia e a iconologia para 

as especialidades do universo fotográfico. Ele manteve, basicamente, as 

mesmas definições empregadas na análise das obras de arte e introduziu 

elementos e conceitos próprios, e específicos, para a análise de fotografias. 

Partindo da premissa de que toda imagem carrega dentro de si um 

enigma, independentemente do tipo que for e para que ela será utilizada e, que 

este mistério se esconde por trás da aparência pura e simples, pois está 

alocada em uma dimensão além da visibilidade registrada, Kossoy (1999, p.58) 

sugere a iconografia e a iconologia como duas linhas de análise capazes de 

decifrar as informações explícitas e implícitas no documento fotográfico. A 

iconografia seria a responsável pela reconstituição dos elementos visíveis que 

compõem a fotografia, enquanto ficaria a cargo da iconologia uma minuciosa 

recuperação das informações codificadas (invisíveis) dentro desta imagem.  

Ele explica que, no caso da representação da imagem fotográfica, “ver, 

descrever e constatar não é o suficiente”. Neste momento, no qual a 

iconografia se torna insatisfatória à apreensão da mensagem, se faz 

necessário o mergulho na cena representada, para a compreensão do 

fragmento retratado em sua interioridade. Para tanto, é necessária 

[...] uma reflexão centrada no conteúdo, porém, num plano além 
daquele que é dado ver apenas pelo verismo iconográfico. É este o 
estágio mais profundo da investigação, cujos limites não são 
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cristalinamente definidos. Não raro, o pesquisador se surpreende 
refletindo neste plano pós-iconográfico, buscando os elos para a 
compreensão da vida que foi. (KOSSOY, 2001, p. 95-96). 

 

De acordo com o pesquisador (2001, p.96) a análise iconográfica 

corresponde à investigação da “realidade exterior”, ou seja, da segunda 

realidade - do documento - criada a partir do instante do clique. Por meio deste 

mecanismo torna-se possível a recuperação de informações preciosas para a 

reconstituição histórica. Já a análise iconológica corresponde à investigação da 

“realidade interior”, ou primeira realidade, anterior à tomada.  Trata-se de 

desvendar a trama histórica e social da imagem, bem como avaliar sua 

dimensão cultural e ideológica. 

Portanto, se partirmos do pressuposto que a iconografia é a análise dos 

elementos visíveis na imagem, podemos constatar iconograficamente, na figura 

1, uma multidão de homens, alguns demonstrando tristeza, outros, revolta, 

carregando duas crianças aparentemente mortas enroladas em panos brancos. 

A rua por onde este cortejo vem passando é estreita e podemos 

observar uma certa rusticidade nas construções que margeiam esta viela, o 

que nos permite inferir que se trate de uma região pobre. Um pouco mais atrás, 

no centro da imagem, podemos observar que os homens carregam um outro 

corpo, que parece ser de uma pessoa adulta pela forma que está sendo 

carregado – diferente de como estão segurando as crianças. Ao fundo, na 

imagem, podemos observar a presença de fumaça, o que permite ao 

observador a ligação entre a presença dela e a morte das pessoas. 

No entanto, quando buscamos informações a fim de contextualizar a 

imagem e com isso apreender a significações dos elementos invisíveis da 

imagem por meio da iconologia, podemos constatar que se trata de um cortejo 

que está conduzindo o corpo de duas crianças - Suhaib Hijazi, de 2 anos e seu 

irmão Muhammad, de 3 anos - e do pai - Fouad - mortos no momento em que a 

casa onde moravam foi destruída por um ataque aéreo israelita, para o funeral 

em uma mesquita na Cidade de Gaza. (GAZA BURIAL, 2013). 

A iconografia (cortejo levando os mortos) nos transporta 

iconologicamente à situação de desamparo e de perigo que os habitantes 

dessa região estão expostos todos os dias, enquanto a região se encontra em 

situação de conflito. A inocência das crianças padece em meio à intolerância 
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de alguns adultos, de um lado, e a dor e revolta de outros tantos adultos, do 

outro. 

4. A intencionalidade de comunicação da imagem

Apesar de muitos estudiosos se debruçarem sobre o assunto, pelas 

teorias e metodologias de análise existentes, não podemos afirmar com cem 

por cento de certeza qual foi a intenção do fotógrafo ao tomar uma imagem. Ao 

longo dos anos, a fotografia foi e ainda tem sido aceita pela sociedade como 

uma prova de que o evento retratado de fato existiu/ocorreu. A fotografia ainda 

é considerada um atestado de presença, uma espécie de “testemunho da 

realidade”, o que lhe confere um elevado status de credibilidade.  

No entanto, segundo Kossoy (1999, p. 29), é necessário ter cuidado, pois 

toda fotografia é composta por um assunto, um fragmento selecionado da 

realidade (recorte espacial) congelado em um determinado momento 

(interrupção temporal). Ao selecionar o assunto a ser retratado, em função de 

uma finalidade, o fotógrafo – seja ele profissional, ou não – está impondo sua 

intenção (o que pretende) à imagem. Intenção, esta, que irá interferir na 

concepção e na construção do produto final. 

Esta intencionalidade de comunicação é, como explica o pesquisador 

Paulo César Boni (2000, p. 259), parte intrínseca ao trabalho do fotógrafo. Ao 

fazer uma tomada, seria como se ele estivesse escrevendo um texto, utilizando 

a linguagem que lhe é característica, ou seja, a linguagem fotográfica. 

Seguindo o mesmo processo utilizado para a construção de um texto, o 

fotógrafo seleciona as informações que considera mais importante, dentre 

tantas outras, e as interpreta – baseado em sua vivência pessoal e profissional, 

bagagem cultural e intencionalidade de comunicação – antes de apresentá-las 

sob forma de imagens ao receptor.  

Fred Ritchin (apud BONI, 2000, p. 261), afirma que o autor da imagem, 

além de estar interpretando a situação de acordo com a sua personalidade e 

inteligência, está, também, fazendo-o de acordo com “graus variáveis de 

habilidade". Boni (2000, p. 261) explica que “além da capacidade de uso dos 

elementos da linguagem fotográfica”, a habilidade a que Ritchin se refere 

representa “a habilidade no uso dos recursos técnicos disponíveis”.  
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A intencionalidade de comunicação, manifesta já a partir do momento em 

que o fotógrafo seleciona um recorte da realidade para registo, se torna 

explícita por meio da utilização dos recursos técnicos disponíveis e da 

linguagem fotográfica. A forma que esses recursos são empregados na 

construção da imagem determina a intencionalidade do autor da tomada. No 

entanto, é sempre bom lembrar, a fotografia possibilita uma infinidade de 

leituras e interpretações – que podem variar de observador a observador. Em 

razão disso, torna-se difícil saber que mensagem, de fato, o fotógrafo pretendia 

comunicar. Pode-se apenas “inferir”, buscar possíveis interpretações 

observando e analisando os recursos utilizados para a realização da tomada. 

 Na análise da figura 1 podemos inferir, por exemplo, que ao se utilizar de 

um plano médio, que pressupõe uma “interação equilibrada do homem com o 

ambiente”, o fotógrafo tenha pretendido demonstrar que o ambiente, no qual o 

elemento humano está inserido, é tão importante quanto a ação 

desempenhada por ele na cena. De acordo com Boni (2013, p.173), o plano 

médio é o mais utilizado no fotojornalismo e em “razão da proximidade da 

tomada, evidencia importante riqueza de detalhes dos elementos fotografados, 

apresentando altíssimo poder descritivo”, talvez este tenha sido o ponto 

determinante para a escolha deste plano pelo fotógrafo, uma vez que por 

consequência da dinamicidade e dramaticidade da cena ela devesse ser 

retratada da maneira mais detalhada possível. 

 Ao decidir deixar todos os elementos da imagem nítidos, privilegiando a 

perspectiva – o olhar segue pelo corredor formado pelas paredes das casas e 

pelo fluxo da multidão e desemboca pela linha de fuga até o ponto onde pode-

se avistar fumaça, no fundo da imagem - e explorando a amplitude da 

profundidade de campo, talvez o fotógrafo tenha pensado em não dar enfoque 

em um elemento da fotografia em detrimento de outro, direcionando o leitor a 

interpretar, dessa forma, que todos os elementos fotografados possuem o 

mesmo peso e a mesma importância. 

No tocante à composição, ou seja, a seleção do que será apresentado 

ao leitor, o fotógrafo provavelmente escolheu, conscientemente, todos os 

elementos que fazem parte do repertório da imagem. Segundo Boni (2003, p. 

175), quando bem coordenados, os elementos da composição, dão sentido, 

plasticidade e conferem informação à fotografia. 
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Ao analisar a imagem, tendo em mente os princípios da regra dos terços 

- que consiste em dividir imaginariamente o que se pretende fotografar, em três 

partes, traçando mentalmente, no visor, duas linhas horizontais e duas verticais 

cortando, em partes iguais, o cenário – o observador pode perceber que o 

rostos dos dois homens, cujas expressões são mais marcantes na fotografia, 

estão posicionados bem próximos dos pontos de intersecções dessas linhas, o 

que lhes conferem maior destaque dentro da cena retratada. Pode-se notar 

também, ao esmiuçar os retângulos que dividem a imagem, que o elemento 

humano está presente nos terços inferiores enquanto os superiores ficam 

preenchidos, quase que predominantemente, com o ambiente, neste ponto 

podemos notar desequilíbrio na composição da cena. Já no retângulo central 

estão retratados figuras humanas com forte expressão e o terceiro corpo que 

aparece na imagem.  

Pode-se inferir que a escolha do fotógrafo por realizar a tomada em 

cores ao invés de preto e branco se deve pela intenção de traduzir mais 

fielmente a realidade, enquanto fica a cargo do contraste e da iluminação a 

tarefa de demonstrar ao observador a dramaticidade da cena. 

A utilização do ângulo da tomada, de cima para baixo (plongée ou 

mergulho), tende a “diminuir o sujeito em relação ao leitor e conota ares de 

fraqueza, de submissão, de derrota”. (BONI, 2003, p. 179). Pode ser que a 

escolha desse ângulo tenha sido feita de forma consciente pelo fotógrafo que 

fez a tomada - com o objetivo de demonstrar a situação de desamparo, 

desolação, dor e revolta pela qual aquelas pessoas estavam passando. No 

entanto, não há garantia de que a análise, realizada a posteriori, desvendará a 

intenção por ele imaginada. Por mais que seja possível realizar inferências, 

somente o autor da tomada poderá elucidar sua verdadeira intenção no 

momento do clique. 

5. A verdadeira realidade da imagem

O fotojornalista sueco Paul Hansen viajou à Cidade de Gaza, na 

Palestina - na ocasião da tomada da imagem vencedora do concurso World 

Press Photo/2013 - como correspondente do jornal diário no qual trabalha 

desde 2000, o Dagens Nyheter (DN). Por consequência de sua premiação com 
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a fotografia originalmente publicada nas páginas do DN, o jornal dedicou a 

Hansen uma série de matérias nas quais conferiu bastante destaque à 

imagem, deixando que o próprio fotojornalista expusesse suas percepções 

sobre o momento do clique.  

Em duas dessas matérias, nas quais o repórter entrevista o autor da 

imagem premiada - a primeira publicada no dia 15 de fevereiro de 2013 

intitulada Paul Hansen: Finally I realised the power of the Picture (Paul Hansen: 

Finalmente eu percebi o poder da Imagem)3 e a segunda publicada em 25 de 

março de 2013, intitulada Så togs världens bästa bild (Era a melhor imagem do 

mundo)4 - Hansen conta que a fotografia foi feita no dia 20 de novembro de 

2012, depois que o Hamas (movimento fundamentalista islâmico) disparou 

mísseis contra Israel, que revidou. Este conflito teve consequências 

catastróficas. 

O fotojornalista havia se reunido com diversas pessoas em um hospital 

da Cidade de Gaza e lá ouviu diversas histórias terríveis sobre as 

consequências dos ataques que a região estava sofrendo. Uma dessas 

histórias era sobre um “foguete que havia atingido uma casa na noite anterior e 

matou o pai e seus dois filhos, enquanto a mãe ficou gravemente ferida e era 

mantida sedada com graves lesões cerebrais”5. (DAGENS NYHETER, 25 mar. 

2013). 

No dia seguinte, Hansen se deparou com o cortejo fúnebre. Depois de 

segui-lo por algum tempo, ele se deu conta que se tratava do funeral das duas 

crianças e seu pai, cuja história havia ouvido na noite anterior. Ele explica que, 

por tradição, os familiares buscam os corpos no necrotério, levam-nos para a 

casa onde moravam e, depois, seguem, em cortejo, para a mesquita onde são 

feitas as orações antes do sepultamento. No entanto, como a casa desses 

mortos não existia mais, o cortejo caminhou em torno dos escombros antes de 

seguir. 

“Haviam centenas de pessoas. Todo mundo estava chorando, todo 

mundo estava gritando. Eles estavam com raiva e tristes. Era uma cacofonia de 

som e emoção. E lá estava eu, correndo e tentando traduzir tudo isso em 

3 Tradução nossa 
4 Tradução nossa 
5 Tradução nossa 
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centésimos de segundo”6, diz Paul Hansen, que admite não se lembrar muito 

bem do momento exato em que foi feita a tomada, ele diz que se lembra bem 

do calor, do cheiro de suor e dos gritos que ecoavam como uma “onda de 

tristeza”. (DAGENS NYHETER, 15 fev. 2013). 

É um desafio tentar capturar uma cena tão dinâmica, com gritos e 
angústia. Eles (cortejo que conduziam os corpos) chegaram em um 
beco onde a luz do sol não insidia sobre eles. Então, eu corri para 
frente deles, onde o sol batia em uma janela e refletia a luz nas 
pessoas e consegui tomar três fotografias. Desse modo eu acredito 
que tive muita sorte. (DAGENS NYHETER, 25 mar. 2013, tradução 
nossa). 

Segundo o fotojornalista, ele somente se deu conta da importância e da 

força que aquela imagem tinha, quando a viu publicada na primeira página do 

DN e acrescenta que a escolha de sua fotografia pelo World Press Photo faz 

com que ele realmente acredite que a imagem é boa. Hansen acredita que a 

visibilidade que a fotografia pode dar a um determinado acontecimento pode 

chamar a atenção das pessoas aos fatos e, de alguma forma, contribuir para 

que esses conflitos ao redor do mundo sejam amenizados. 

A premiação da fotografia de Paul Hansen gerou muita polêmica. O 

fotojornalista foi acusado de ter manipulado a imagem, de ter feito uma junção 

de três imagens distintas para compor a escolhida pelo concurso. No entanto, 

após a apresentação do arquivo RAW7 da imagem para apreciação de peritos 

da área, ficou provado que a fotografia foi apenas tratada (alterou-se a 

saturação de cores e aumentou-se a luminosidade) e não manipulada. 

(CAETANO, 2013). 

Já no que diz respeito à análise de tal imagem (Figura 1) baseada nas 

metodologias e conceitos apresentados nas páginas anteriores, não podemos 

concluir que a fotografia foi originalmente criada como fotografia de 

reportagem, que embora retrate o ponto de vista do fotógrafo, foi criada para 

possibilitar ao leitor o conhecimento de algo que, de fato, está acontecendo. No 

entanto, não podemos afirmar que as pessoas retratadas agiram 

espontaneamente no instante da tomada. Uma vez, de acordo com os 

6 Tradução nossa 
7 RAW: o nome vem do termo em inglês para cru. Este arquivo opera como é um grande banco 
de dados que contendo toda a informação captada pelos pixels do sensor da câmera, sem 
nenhuma alteração. O RAW funciona como uma espécie de negativo eletrônico que mantém 
intactas todas as informações da imagem. (SAMPAIO, 2009). 
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ensinamentos de Soulages (2010), as pessoas sentem-se impelidas a encenar 

diante de uma câmera. Talvez a reação dessas pessoas (retratadas) tenham 

sido potencializadas diante da câmera de Hansen. A fotografia (Figura 1) 

também pode ser considerada encenada pela sua passagem de fotografia 

direta (aconteceu e foi capturada pelo fotógrafo) para fotografia encenada 

(culturalmente construída), bem como pela passagem do universo do sem-arte 

para a arte.  

No tocante à intencionalidade do fotógrafo, podemos inferir, com base 

nas declarações do fotojornalista, que o que ele estava procurando pela melhor 

luz possível, uma vez que o cortejo estava passando por uma viela mal 

iluminada, o que impossibilitava a tomada de uma imagem de qualidade. 

Portanto, podemos inferir que as escolhas realizadas por ele não formam feitas 

de maneira consciente. Hansen se quer havia se dado conta do potencial 

informativo da imagem que havia tomado, antes de vê-la publicada na primeira 

página do jornal para o qual trabalha. O que nos leva a concluir que o objetivo 

era simplesmente registrar, o resultado final e o reconhecimento/premiação 

acabou sendo um pouco de sorte. 

 
 
6. Considerações finais 
 

Desde há muito tempo e mais extensivamente após a década de 1980 – 

decorrente da introdução da fotografia no universo das artes - estudiosos se 

ocupam em criar teorias e metodologias que facilitem a análise das imagens. 

Em 1998, François Soulages propôs a discussão da fotografia com base nos 

conceitos do “isto foi encenado” criado em oposição ao “isto existiu” de Roland 

Barthes. Em 1999, em seu primeiro livro da tríade, Boris Kossoy insere a 

metodologia da iconografia e da iconologia – originalmente criada para análise 

de obras de arte – no universo fotográfico. Em 2000, foi a vez de Paulo César 

Boni propor a metodologia da intencionalidade de comunicação para, por meio 

da análise da linguagem fotográfica utilizada, tentar desvendar as intenções do 

fotógrafo no instante da tomada. 

No entanto, por mais que os estudiosos se debrucem sobre a análise, 

baseada nos escritos e nas propostas desses autores, não existe nenhuma 
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garantia de que tais estudos conseguirão desvendar os mistérios de uma 

imagem e de sua intencionalidade de comunicação, pensados pelo fotógrafo.  

Muitas vezes essa análise não condiz com o que o fotógrafo intencionou, 

de fato, demonstrar ou comunicar ao leitor. Neste trabalho pudemos observar 

que, por mais que sejam levantadas hipóteses acerca do objeto e da 

intencionalidade empregada em sua produção, a última palavra sobre a 

mensagem fotográfica é sempre do autor da tomada que, muitas vezes, sequer 

tem consciência, do quão forte e expressiva esta imagem pode ser.  
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